Spis treści

Nauka i technika
4

Szanowni Państwo!

Ciekawostki  Marek Orlik


Nagroda Nobla z chemii 2022 r.  Antynoble 2022 r.

 Nowy model ruchu protonu w wodzie

K

olejne rozdanie Nagród Nobla już za nami i z tej okazji
chciałbym podzielić się z Państwem bardzo ciekawym
artykułem pióra Roberta Root-Bernsteina i Michel Root-Bernstein, zamieszczonym w globalnym akademickim
czasopiśmie „The Conversation” (wydanie 4.10.2022).
Autorzy, na podstawie własnej analizy 773 laureatów
Nagrody Nobla w latach 1901-2008 sformułowali tezę,
że wyróżnienie to otrzymują często badacze, którzy unikają wąskiej specjalizacji i z ciekawością godną twórczego
człowieka renesansu angażują się w badania w różnych
dziedzinach, szukając w nich wspólnych elementów dla
znalezienia stosownych analogii czy w celu konstruowania
uniwersalnych modeli. Mało tego, mają często różnorodne i ciekawe pozanaukowe hobby, które także stymulują
ich do innowacyjnego, wielopłaszczyznowego myślenia.
Na przykład Herbert A. Simon, laureat Nagrody Nobla
z ekonomii w roku 1978, zaznaczył swój wkład – poza
oczywiście ekonomią - w naukach komputerowych, sztucznej inteligencji, psychologii i filozofii, a ponadto grał na
pianinie, komponował muzykę, tworzył rysunki, malował
obrazy i grał w szachy. W naszych czasach jednak zwykle
oczekuje się, także w działalności naukowej, wieloletniej
pracy w wąskiej dziedzinie, aby w końcu osiągnąć sukces – taki model kariery często przecież rekomendują
eksperci… Myślę, że warto się nad tym problemem zastanowić, choćby dlatego, że świat zmienia się dziś zbyt
szybko, aby spędzać niemal całe życie nad tymi samymi
naukowymi problemami, jak również, aby wciąż tego samego uczyć w szkołach…
W niniejszym numerze naszego czasopisma poczują
Państwo klimat zarówno jesieni, jak i powoli zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia. Po lekturze opracowania
Pani dr Joanny Kurek śliwki już na zawsze staną się dla
Państwa czymś o wiele bogatszym niż tylko smacznymi
owocami, a Pani dr inż. Anna-Maria Tryba sprawi, że świąteczne aromaty nie będą miały już dla Państwa tajemnic.
Znacząca jest też nasza oferta dla nauczycieli – Pan dr
Mariusz Łukaszewski i Pani dr Iwona Paleska powracają
do niezwykle ważnego zagadnienia bilansowania równań
reakcji, Pan mgr Marek Ples podaje przepis na efektowną,
barwną elektrolizę, a Pan Stefan Siedlecki po raz kolejny
otwarcie dzieli się z Państwem swoimi pytaniami i komentarzami do egzaminu maturalnego. Ponadto znajdą
Państwo w tym numerze dokończenie zadań z Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej, a także wiele aktualnych,
naukowych ciekawostek.

 Korekta struktury cząsteczki benzenu
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Śliwki – niesamowity smak jesieni
 Joanna Kurek
Wraz z oliwkami, winogronami i figami szczątki śliwek znaleziono
w stanowiskach archeologicznych, których wiek datuje się na epokę
neolitu. Przypuszcza się zatem, że śliwki mogły być jednym z pierwszych
udomowionych przez ludzi owoców.
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Po kawałku w spójną całość  opracowanie redakcyjne

Czy ktoś jednak zastanawiał się nad tym, co tak naprawdę jest odpowiedzialne za to, że choinka pachnie lasem, a piernik złożoną nutą
korzennych przypraw?

Katastrofa ekologiczna na Odrze w lipcu i sierpniu br. ze względu na skalę zjawiska poruszyła nie tylko
wędkarzy, ekologów, ale szeroką opinię społeczną. Po obu stronach Odry zadawano sobie pytanie, co lub
kto jest winien tej katastrofy?
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54. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna, 10–18.07.2022 r.
Zadania teoretyczne – część II.  Marek Orlik,
Aleksandra Misicka-Kęsik, Piotr Kwiatkowski
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Rozwiązania zadań teoretycznych  Marek Orlik,
Aleksandra Misicka-Kęsik, Piotr Kwiatkoski
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Pytania i komentarze nauczyciela chemii  Stefan Siedlecki
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Bilansowanie równań reakcji a wybór
metody rachunkowej  Mariusz Łukaszewski,
Iwona Paleska
Na opanowanie przez uczniów poszczególnych metod rachunkowych
poświęca się dużo czasu i wysiłku dydaktycznego. Jednocześnie można
odnieść wrażenie, że samo zagadnienie wyboru procedury obliczeniowej, adekwatnej do konkretnego przykładu, jest kwestią drugorzędną.

Życzę Państwu przyjemnej lektury
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Dwubarwna elektroliza  Marek Ples
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