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Niezwykła kariera eterów koronowych
 Iwona Orlińska, Krzysztof Orliński

W

niniejszym, powakacyjnym numerze kontynuujemy wątek rekomendowanego wcześniej letniego
wypoczynku „ze zrozumieniem”, zachęcając Państwa do
samodzielnej syntezy i badania fotochemicznych właściwości jednej z substancji organicznych mogących wchodzić w skład preparatów kosmetycznych ochraniających
skórę przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Opisuje to Pan mgr Marek Ples w swoim barwnym (dosłownie i w przenośni) opracowaniu „Zatrzymać
niewidzialne”.
Strukturę i właściwości bardziej złożonych, ale niezwykle ciekawych cząsteczek będących ewidentnym sukcesem
chemii supramolekularnej – eterów koronowych oraz
wywodzących się z nich kryptandów, pozwalających m.in.
na rozpoznawanie łączących się z nimi innych molekuł
i będących prekursorami maszyn molekularnych (odkrycia wyróżnione Nagrodami Nobla) przypominają w swym
opracowaniu Państwo mgr Iwona Orlińska i mgr Krzysztof
Orliński.
Jeszcze bardziej złożoną strukturę wykazuje niezwykle
ważne dla działania systemu odpornościowego białko –
laktoferyna, którego budowę oraz działanie przeciw bakteriom, wirusom, grzybom, pasożytom, a nawet zmianom
nowotworowym opisuje w swoim opracowaniu Pani dr
Joanna Kurek.
Po takiej dawce wysoce złożonych molekuł korzystny
będzie powrót do rozważań podstawowych, odwołujących
się jednak do przykładów tak bogatych i oryginalnych, że
zapewne rzadko przywoływanych w typowym kursie chemii. Pan dr Mariusz Łukaszewski i Pani dr Iwona Paleska
w pierwszej części swojego opracowania o zagadnieniu
tak fundamentalnym jak prawo Avogadra dyskutują
jego związek z zachowaniem gazów doskonałych, po raz
kolejny pokazując wartość ścisłych, ilościowych rozważań
w nauczaniu podstawowych pojęć chemii. Proszę sprawdzić, jaki związek mają te zagadnienia np. z temperaturą
zanotowaną w Dolinie Śmierci w Kalifornii w dniu 10 lipca
1913 roku…
Do nauczycieli najmłodszych adeptów chemii adresujemy kolejną propozycję zadań dla szkół podstawowych,
opracowanych przez zespół autorów z Gliwic, a dotyczących tym razem węgla i jego związków z wodorem. Ponadto zainteresuje ich zapewne przygotowany przez Panią dr
Magdalenę Osial opis projektu uczącego podstaw korozji,
realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik.
W numerze tym kontynuujemy też sprawozdanie
z ostatniej, 65. Krajowej Olimpiady Chemicznej, publikując zadania teoretyczne z III etapu.
Życzę Państwu przyjemnej lektury.

Swój sukces zawdzięczają unikatowym właściwościom i działaniu podobnym do molekuł występujących
w komórkach organizmów żywych. To w trakcie badania ich pochodnych zaczęto posługiwać się pojęciem
chemii supramolekularnej, czyli – jak wszystko na to wskazuje – chemii XXI wieku.
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Organizm człowieka wykształcił całą gamę czynników (układ odpornościowy), które mają pełnić funkcje obronne przed wnikaniem
wszelkich zarazków do wnętrza organizmu Złożone białko jakim jest
laktoferyna, wykazuje między innymi działanie bakteriostatyczne,
przeciwgrzybicze, immunomodulujące, antywirusowe oraz przeciwnowotworowe.
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„Koroduj”, czyli uczniowski projekt
na temat korozji  Magdalena Osial
W zakończonym niedawno w kilku mazowieckich
szkołach projekcie badawczym „Koroduj” w ramach
projektu „Szkoła bliżej nauki” uczniowie poszukiwali
odpowiedzi m.in. na pytania: Jak roztwory różnych
substancji chemicznych wpływają na korozję metali?
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Zadania z chemii dla szkół podstawowych. Część VII. Węgiel i jego związki
z wodorem  Ewa Trybalska, Zbigniew Gawron, Ewa Mączko, Zofia Brol, Maria
Gogołowicz, Ewelina Szewczyk, Dominika Sadowska, Michał Kwiatkowski, Alicja
Gierlotka, Katarzyna Czapla

36
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Wybrane przykłady ilustrujące potencjał dydaktyczny zagadnień
związanych z prawem Avogadra – część 1
 Mariusz Łukaszewski, Iwona Paleska

Przykładem substancji blokującej, czy raczej silnie
pochłaniającej światło ultrafioletowe jest dibenzylidenoaceton. Synteza tej interesującej substancji nie
jest skomplikowana i można ją przeprowadzić nawet
w niezbyt bogato wyposażonej pracowni uczelnianej, szkolnej, a nawet amatorskiej. Doświadczenia
są nie tylko pouczające, ale i efektowne.

Fakt, iż prawo Avogadra jest spełniane przez wiele substancji w stanie gazowym, w szerokim zakresie temperatury i ciśnienia, może być wyjaśniony za pomocą modelu gazu doskonałego. W tym przybliżonym, ale
bardzo użytecznym opisie gazów, równaniem stanu jest równanie Clapeyrona.
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65. Krajowa Olimpiada Chemiczna. Zadania teoretyczne. Etap III
 Komitet Główny Olimpiady Chemicznej
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Laktoferyna – ważny białkowy modulator
naturalnej odporności  Joanna Kurek
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