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iterackie Nagrody Nobla – dla wyróżnionej właśnie
Olgi Tokarczuk i wcześniejszych polskich twórców –
Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława
Miłosza i Wisławy Szymborskiej, niezależnie od indywidualnych gustów odbiorców ich prozy i poezji, świadczą
dobitnie o wysokiej w świecie pozycji polskiej humanistyki. Co roku jednak towarzyszy nam poczucie pewnego
zawodu, że od czasów Marii Skłodowskiej-Curie, Nagrody
Nobla w dziedzinie nauk ścisłych nie uzyskuje żaden ze
znakomitych polskich uczonych, pracujących w kraju lub
za granicą, mimo ponawianych nominacji. Oczekując
więc z nadzieją kolejnego rozdania w przyszłym roku, dziś
przede wszystkim dołączamy się do gratulacji dla trójki
tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z chemii, którzy
zasłużenie uzyskali to wyróżnienie za jeden z najbardziej
pożytecznych wynalazków naszych czasów – akumulatory
litowo-jonowe.
W niniejszym numerze znajdą Państwo dwa opracowania poświęcone wciąż rozwijającej się nanotechnologii.
W ten niezwykły nano-świat po raz kolejny wprowadzą nas
p. mgr Iwona Orlińska i p. mgr Krzysztof Orliński, opisujący niezwykle ciekawe cząsteczki – dendrymery i cyklodekstryny – swoiste „pudełka”, które mogą zamykać w sobie
i przenosić inne cząsteczki, co ma rozliczne zastosowania.
Do nanotechnologii odnosi się również opracowanie
p. mgr inż. Anny Marii Tryby, pokazujące jak można zastosować różne odmiany herbaty do wytwarzania nanocząstek srebra. Wielbiciele efektownych reakcji chemicznych
znajdą w opracowaniu p. mgr. Marka Plesa przepis na
niezwykłą, luminescencyjną reakcję zegarową.
Nie zawiodą się także Czytelnicy czekający na kontynuację rozważań p. dr. Mariusza Łukaszewskiego i p. dr Iwony
Paleskiej o przydatności prawa Avogadra do wprowadzania zagadnień związanych z fizycznymi i chemicznymi
przemianami gazów. Opracowanie to niezmiennie ujawnia
szacunek Autorów dla ścisłego rozumowania i propaguje
matematyczną elegancję w nauczaniu chemii.
Do Czytelników zainteresowanych przygotowywaniem uczniów do najbliższego egzaminu maturalnego
adresujemy pierwszą część przykładowych zadań, pióra
zespołu Autorów z Krakowa, co roku z sukcesem organizujących Maturę Próbną z Wydziałem Chemii UJ. Tradycyjnie prezentujemy też tematykę olimpijską, zamykając
relację z zawodów 65. Krajowej Olimpiady i opisując
przebieg 51. Międzynarodowej Olimpiady, z której nasi
zawodnicy wrócili z trzema srebrnymi i jednym brązowym
medalem.
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Nagroda Nobla z chemii w 2019 r.  Nowe spojrzenie na strukturę DNA
Mikroplastik z herbaty ekspresowej
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Opakowania w skali nano
 Iwona Orlińska, Krzysztof Orliński
Opakowania to nieodłączny element cywilizacji, a duża część wysiłku
technologicznego przeznaczona jest na ich tworzenie tak, aby były
najlepiej dostosowane do funkcji, które muszą spełniać. Opakowania to
jednak także rosnące ilości odpadów, z którymi – jak dotychczas – nie
radzimy sobie najlepiej.
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Nanocząstki srebra pozyskiwane z herbat –
jeszcze jedno oblicze popularnego napoju
 Anna Maria Tryba
Odkąd pamiętam, jestem ogromną miłośniczką wszelkiego rodzaju herbat i kaw. Nic więc dziwnego, że w ramach zarówno pracy inżynierskiej,
jak i magisterskiej zajęłam się tymi używkami od strony naukowej –
chemicznej. Jestem technologiem chemicznym i w swojej pracy dążyłam
do uzyskania nanocząstek srebra na drodze redukcji chemicznej przy
użyciu naturalnych surowców jako reduktorów. Dlaczego właściwie
nanocząstki?
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Ekologiczny plastik  PAP Nauka w Polsce

Metodyka i praktyka szkolna
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Błyskotliwa reakcja zegarowa
 Marek Ples
Kinetyka chemiczna jest działem chemii fizycznej zajmującym się
badaniem przebiegu reakcji chemicznych w czasie. Przedmiotem zainteresowania kinetyki są więc takie aspekty związane z zachodzeniem
procesów chemicznych, jak ich szybkość, wpływ różnorodnych czynników, a także w ogólności sam przebieg reakcji.

36

Matura próbna z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Dziennikiem Polskim 2018 – cz. I
 Karol Dudek-Różycki, Michał Płotek, Tomasz Wichur
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Wybrane przykłady ilustrujące potencjał dydaktyczny zagadnień
związanych z prawem Avogadra – część 2
 Mariusz Łukaszewski, Iwona Paleska

Olimpiady i konkursy
22

65. Krajowa Olimpiada Chemiczna. Etap III. Zadania Laboratoryjne
 Komitet Główny Olimpiady Chemicznej
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Sprawozdanie z 65. Olimpiady Chemicznej w roku szkolnym 2018/2019
 Komitet Główny Olimpiady Chemicznej
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Sprawozdanie z 51. Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej
w Paryżu (Francja) 21-30.07.2019
 Marek Orlik, Aleksandra Misicka-Kęsik
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