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Nauka i technika

Szanowni Państwo!

K

olejny rok szkolny witamy zmagając się nadal z pandemią COVID-19, której dalszego przebiegu przewidzieć
nie sposób, a której destrukcyjnego działania wszyscy
w pewnym stopniu doświadczyliśmy. Nauczyciele akademiccy widzieli jednak radość studentów, gdy w końcu
choćby na krótko mogli przyjechać na uczelnię, aby wziąć
nawet ograniczony udział w zajęciach laboratoryjnych.
Podobno analogiczne reakcje i oczekiwania uczniów były
różne, ale i stres zapewne silniejszy. Nie przypadkiem więc
stresowi poświęcamy w tym numerze specjalne miejsce,
już teraz chcąc przygotować tegorocznych maturzystów
do egzaminu dojrzałości, w sposób zaproponowany przez
p. Agnieszkę Czub-Czech i p. Kamila Czecha, którzy przygotowali także arkusz diagnostyczny oceniający wiedzę
uczniów po szkole podstawowej.
Jest takie dobrze znane angielskie sformułowanie: last
but not least. Odnosi się ono znakomicie do artykułu o labiryncie chemicznym p. mgr. Marka Plesa, które to opracowanie ze względów technicznych co prawda zamyka obecny numer, ale merytorycznie stanowi pozycję wyjątkową
pod względem zarówno koncepcyjnym, jak i sposobu jej
realizacji.
Istotną część niniejszego numeru zajmuje także chromatografia – fascynująca technika rozdzielania substancji,
o której można napisać wiele artykułów i która niezmiennie może być źródłem ciekawych doświadczeń – opisują
to w drugiej części swojego opracowania, adresowanego
tym razem do liceów, p. Natalia Litwicka i p. dr Justyna
Piechocka z Uniwersytetu Łódzkiego. Z kolei p. mgr inż.
Anna-Maria Tryba z AGH przypomni podstawy technik
spektroskopowych, ze szczególnym uwzględnieniem metody Ramana, której znaczenie i zastosowania są tak ważne, że każdy nauczyciel chemii powinien mieć w tej kwestii
przynajmniej elementarną wiedzę.
A jakie ćwiczenia wszyscy prowadzimy w każdym domowym laboratorium chemicznym, czyli w kuchni? Oczywiście – smażenie, gotowanie, duszenie, pieczenie itd.,
a chemiczne strony tych procesów ujawni Państwu w swoim opracowaniu p. dr Joanna Kurek z UAM w Poznaniu.
Na zakończenie zapraszam do lektury syntetycznych
sprawozdań z zakończonych już Olimpiad Chemicznych –
67. Krajowej i (ponownie zdalnie zrealizowanej) 53. Międzynarodowej, w której nasi zawodnicy zdobyli tym razem
3 srebrne medale i 1 brązowy.
Życzę Państwu przyjemnej lektury.

4

Ciekawostki  Marek Orlik
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Grillowanie, smażenie, duszenie, gotowanie,
pieczenie. Chemia kuchennych procesów
 Joanna Kurek

 Nanociała w walce z SARS-CoV-2  Niebezpieczne nanosrebro 
 Gigantyczne diamenty wskazują przyczyną trzęsień Ziemi

Co sprawia, że skórka na chlebie jest tak przyjemnie chrupiąca oraz skąd
się bierze ten niepowtarzalny aromat świeżego wypieku? Czy można
przygotować mięso z grilla tak, by było smaczne i zdrowe zarazem?
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Potęga promieniowania, czyli czym jest
spektroskopia?  Anna-Maria Tryba
Uważane są za jedne z najtrudniejszych technik badania związków chemicznych. Wielu studentom kierunków chemicznych spędzają w sesji sen
z powiek, a uczniowie zazwyczaj niewiele o nich słyszeli. O czym mowa?
O technikach spektroskopowych!
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Sprawozdanie z 67. Krajowej Olimpiady Chemicznej
w roku szkolnym 2020/2021  Komitet Główny Olimpiady Chemicznej
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Sprawozdanie z 53. Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej
 Marek Orlik, Aleksandra Misicka-Kęsik

Metodyka i praktyka szkolna
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Jak walczyć z maturalnym stresem?
 Agnieszka Czub-Czech, Kamil Czech
Stres towarzyszy każdemu człowiekowi i jest zjawiskiem naturalnym.
Sztuką jest umiejętność zapanowania nad nim w czasie ważnego wydarzenia w życiu jakim bez wątpienia jest egzamin dojrzałości.
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Arkusz diagnostyczny z chemii po szkole
podstawowej
 Agnieszka Czub-Czech, Kamil Czech
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Genialny roztwór w labiryncie. Napięcie powierzchniowe
i efekt Marangoniego  Marek Ples
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Rozdzielanie chromatograficzne w praktyce
szkolnej
 Natalia Litwicka, Justyna Piechocka
Artykuł, który został przygotowany z myślą o uczniach szkół ponadpodstawowych, pozwoli Czytelnikom poszerzyć wiedzę z zakresu metod rozdzielania składników mieszanin jednorodnych, wykorzystujących procesy
charakterystyczne dla rozdzielania chromatograficznego.
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