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                       Chemiczna przygoda
                   Gimnazjalisto, rusz głową!
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Nagrody Nobla w dziedzinie chemii 2016
Przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Laureatami zostali Jean Pierre-
Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart i Bernard R. Feringa. Naukowcy zostali nagrodzeni za
stworzenie i syntezę maszyn molekularnych. Maszyny molekularne, nad którymi
pracowali nagrodzeni Noblem z chemii naukowcy, "będą najprawdopodobniej
wykorzystywane w rozwoju nowych materiałów, czujników i systemów
przechowywania energii" - podkreśliła w uzasadnieniu Królewska Szwedzka Akademia
Nauk. Sauvage (71 lat) jest emerytowanym profesorem University of Strasbourg i
dyrektorem ds badań we francuskim CNRS. Stoddart (74 lat) jest profesorem chemii
na Northwestern University w Evanston (Illinois, USA). Feringa (65 lat) jest profesorem
chemii organicznej na holenderskim uniwersytecie w Groningen. W ubiegłym roku
nagrodę zdobyli Szwed Tomas Lindahl, Amerykanin Paul Modrich i Turek Aziz Sancar
za badanie procesu odtwarzania przez komórki uszkodzonych łańcuchów DNA. Nobel
w dziedzinie chemii jest przyznawany od 1901 roku. Pierwszym laureatem został
Holender Jacobus Henricus van't Hoff. Nagrodzono go za odkrycie praw dynamiki
chemicznej i ciśnienia osmotycznego w roztworach.
źródło: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/nagroda-nobla-2016-w-dziedzinie-chemii-trzech-laureatow/cy6z7j

                             Chemiczne "Czy wiesz, że...?"
                         Czyli ciekawostki ze świata chemii!
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Rebusy
Rozwiąż rebusy. Zapisz i wyjaśnij otrzymane
hasła.

ZNASZ JUŻ ROZWIĄZANIE?
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1. Najmniejsza część pierwiastka chemicznego.
2. Koloid, w którym ciecz rozproszona jest w
cieczy.
3. Związek chemiczny, którego cząsteczki składają
się z atomów wodoru i reszty kwasowej.
4. Substancja, która zwiększa szybkość reakcji
chemicznej a sama nie jest ani produktem i ani
substratem.
5. Sposób oddzielenia wody od osadu, polegający
na ostrożnym zlaniu cieczy.
6. Przechodzenie substancji ciekłej w gazową.
7. Poziome szeregi w układzie okresowym.
8. Proces w reakcji redoks.
9. Jon o ładunku ujemnym.

1.  Służy do pomiaru temperatury
2.  Może być jednorodna lub niejednorodna
3.  Proces polegający na rozdzieleniu składników
mieszaniny ciekłej jednorodnej, w którym
wykorzystywana jest różnica temperatur
4.  Substancja złożona z co najmniej dwóch
różnych połączonych ze sobą pierwiastków
5.  Cecha opisująca chemiczne właściwości
pierwiastka
6.  Niszczenie metali pod wpływem tlenu
znajdującego się w powietrzu, czynników
atmosferycznych i niektórych związków
chemicznych
7.  Stały składnik powietrza, jest go najwięcej
8.  Te gazy występują w postaci ok. 1% w powietrzu
9.  Pobieranie przez organizm powietrza
10.  Łączenie się tlenu z innymi pierwiastkami
11.  Proces bezpośredniej zamiany ciała stałego w
gaz
12.  Substancja, której nie da się rozłożyć do
prostszej postaci
13.  Inaczej zwane atomowe, to wiązanie chemiczne
polegające na łączeniu się atomów za pomocą
wspólnych par elektronowych
14.  Warstwa gazu w atmosferze chroniąca  nas
przed promieniowaniem UV
15.  Cząstki poruszające się wokół jądra
atomowego
16. Związek chemiczny lub pierwiastek, który ulega
przemianie w reakcji chemicznej

Hasło:.........................
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BAWIMY SIĘ DALEJ! ODSZUKAJ ROZWIĄZANIE!

.

1. Jeden z aktywnych metali.
2. Pierwszy z szeregu
homologicznego alkanów.
3. Główny składnik związków
organicznych.
4. Tworzą aminokwasy.
5. Kwasy organiczne.
6. Materiał budulcowy naszego
organizmu.
7. Np. C17H35COOH.
8. Metal wchodzący w skład
chlorofilu.
9. NaCl
10. Związki organiczne
posiadające między atomami
węgla potrójne wiązanie.
Hasło :  ……........
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CIEKAWOSTKI CHEMICZNE:
Zjełczałe masło zawdzięcza swój przykry zapach
kwasowi masłowemu: C3H7COOH.
Charakterystyczna woń rybiego mięsa to woń
metyloaminy (CH3NH2). Związek ten jest lepiej
rozpuszczalny w zimnej wodzie niż w ciepłej, a
więc to właśnie w zimnej wodzie należy myć
naczynia po rybach. 
Pierwiastki metaliczne: tytan i glin znalazły
zastosowanie w przemyśle lotniczym, bo cechuje
je wytrzymałość i mała gęstość (są lekkie).
Arszenik to substancja, którą najprawdopodobniej
otruto Napoleona Bonaparte. 

.
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    REDAKCJA SPECJALNEGO
WYDANIA SZKOLNEJ GAZETKI

zagadki, krzyżówki itp. : red. Dominika Tokarz

opieka merytoryczna: p. Iwona Krysiak

grafika: zespół redakcji "Gimbusa"
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UWAŻAJ NA CHEMIĘ....
Barwniki, aromaty,

konserwanty,polepszacze, emulgatory…
znajdują się WSZĘDZIE!

     Aby uniknąć jedzenia produktów ze  
   szkodliwymi E - substancjami należy  
  kupować produkty z pewnego źródła lub
  tych posiadających certyfikaty żywności
    ekologicznej. Należy dokładnie czytać 
     etykiety na opakowaniach, słoikach, 
                       butelkach itp.
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