
WZNAWIAMY KOLEJNY 
CYKL OTWARTYCH SPOTKAŃ - 

POKAZÓW 
ATRAKCYJNYCH, MAŁO ZNANYCH 

DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH  
co miesiąc w soboty o godz. 11.00, w sali 

audytorium D1 na parterze w budynku Chemii UG na 
kampusie w Oliwie  

ul. Wita Stwosza 63, budynek od strony Wrzeszcza i 
tramwaju, 200 m od przyst. PKM Gdańsk Strzyża  

POGRAM ADRESOWANY JEST DO:   UCZNIÓW,   NAUCZYCIELI CHEMII, 
 STUDENTÓW  i  INNYCH OSÓB INTERESUJĄCYCH SIĘ CHEMIĄ    czas trwania 

pokazu: ok. 2 GODZINY 

INFORMACJE O SZCZEGÓŁACH NAJBLIŻSZEGO SPOTKANIA MOŻNA  
ZNALEŹĆ : 

tomek.strony.ug.edu.pl/pokazy.htm   lub  TELEFONICZNIE:   (058) 523 5200 

program może ulegać zmianom, więc proszę o kontrolowanie aktualności na tej 
stronie 

poczta mailowa tomasz.plucinski@ug.edu.pl  

  

sobota 6 października 2018 godz. 11.00 
  PREZENTACJA WYBRANYCH 

DOŚWIADCZEŃ O RÓŻNEJ 
TEMATYCE:   KINETYKA, 

FOTOCHEMIA, ELEKTROCHEMIA, 
GWAŁTOWNE REAKCJE, PARADOKSY 

CHEMICZNE, CHEMIA KUCHENNA... 

http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/pokazy.htm
mailto:tomasz.plucinski@ug.edu.pl


• reakcja zegarowa "wytrysk Ludwika", ew. reakcja zegarowa Landolta (i bajka o 
maszynie produkującej cukierki i małym smoku) 

• prosty pomiar zawartości tlenu w powietrzu 
• spalamy świecę i wełnę stalową na wadze czyli podważamy Prawo Zachowania 

Masy?  Wracamy do Teorii Flogistonu? 
• "żółte + niebieskie = ?"  - jak konstruuje się paletę substraktywną barw CMYK . 

Czy wiemy skąd bierze się barwa mieszanin? 
• chemiluminescencja szczawianów  -  jak konstruuje się paletę addytywną barw 

RGB  
• zabawy z fenoloftaleiną i innymi wskaźnikami, w którym naczyniu jest 

fenoloftaleina?  
• Identyfikacja słabych kwasów (fenoloftaleiną), znikający atrament i kartka 

wyborcza 
• toksyczne spalanie odpadów plastikowych PCV wobec Czerwieni Kongo.    

Kwaśne deszcze - spalanie siarki 
• modele dydaktyczne w chemii:  definicja mola i śruby z nakrętkami;   słaba czy 

mocna kawa? 
• kolorowy światłomierz chemiczny (aktynometr Parkera) - opłakane skutki 

nadmiernego opalania się, solarium   
• reakcja oscylacyjna Briggsa - Rauschera i jej analogie społeczne  
• wybuchowa synteza wody na katalizatorze Pd   
• silnik MHD (elektrochemicznomagnetohydrodynamiczny)      Ogniwo w ustach 
• wybuchowe nadtlenki, nitrogliceryna. Wybuchowość gazu ziemnego 

 
Kilka bałamutnych opracowań internetowych 
Samochód na wodę   http://educate-yourself.org/fe/fewaterasfuel28jan02.shtml  
(wskaż błąd w opisie...) 
Śmiertelna żywność z mikrofalowki   
http://humel.pl/2016/07/17/jedzenie-mikrofalowki-powolna-smierc-wlasne-
zyczenie/#comment-977   
(czy potraficie wskazać 10 błędnych sformułowań?) 
Toksyczny monotlenek dwuwodoru DHMO 
  http://chemfan.pg.gda.pl/Chemiczny_Hihot/Zakazac_DHMO.html  
Jak uzdatnić alkohol metylowy? (błędne sformułowanie kosztowało dziesiątki 
śmierci...) 
„Żywa i martwa woda”;   woda butelkowa  (skuteczność reklamy)      
  
etyka, polityka, reklama, terroryzm  - i chemia? 

  

kolejne terminy (co miesiąc) zostaną podane później  

FOTOCHEMIA I cz. (FLUORESCENCJA) (bardzo proszę o przyniesienie na 
spotkanie próbek różnych banknotów, dokumentów, oraz barwnej fluoryzującej 
konfekcji np. sportowej) 

• o mieszaniu barwników - paleta CMYK 
• fluorescencja węglowodorów i barwników organicznych, zależność od 

stężenia (jak bada się przebieg wód podziemnych?) 
•  czerwona fluorescencja zielonego chlorofilu , 
•  fluorescencja związków uranu 
• działanie wybielacza optycznego proszku do prania 

http://educate-yourself.org/fe/fewaterasfuel28jan02.shtml
http://humel.pl/2016/07/17/jedzenie-mikrofalowki-powolna-smierc-wlasne-zyczenie/#comment-977
http://humel.pl/2016/07/17/jedzenie-mikrofalowki-powolna-smierc-wlasne-zyczenie/#comment-977
http://chemfan.pg.gda.pl/Chemiczny_Hihot/Zakazac_DHMO.html
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/chromatografia.htm
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/uran.htm


• "świat w ultrafiolecie": identyfikacja przedmiotów,  systemy zabezpieczenia 
banknotów i dokumentów, fluorescencja wnętrza oczu, fluorescencja białek 

• obserwacja w UV parowania rtęci, przy częstotliwościach rezonansowych; 
amalgamat w zębie, stłuczony termometr.  "Dziura ozonowa" 
      http://www.youtube.com/watch?v=JABbofwD3MI   
   http://www.youtube.com/watch?v=9ylnQ-T7oiA 

• fluorescencja defektów sieci krystalicznej KCl domieszkowanego SbCl3 

FOTOCHEMIA II cz. (FLUORESCENCJA cd, FOSFORESCENCJA, 
TRYBOLUMINESCENCJA, CHEMILUMINESCENCJA- świecenie podczas reakcji 
chemicznych, na zimno) 

• fluorescencyjne wskaźniki pH (chinina, naftole)  
• fosforescencja w niskich temperaturach, wysokotemperaturowa fosforescencja 

barwników w szkliwach i na innych matrycach, świecenie białka 
• tryboluminescencja kwasu N-acetyloantranilowego oraz cukru 
• termofluorochromia kompleksów pirydynowych jodku 

miedziawego http://www.youtube.com/watch?v=8jDFx7yeBvw 
• termofluorochromia i tryboluminescencja kompleksu pirydyny i trójfenylofosfiny 

z rodankiem miedziawym 
• prosty sposób otrzymywania białego fosforu, świecenie białego fosforu, 

sporządzanie zawiesiny fosforu w wazelinie,   świecenie par fosforu 
• świecenie podczas utleniania pirogalolu 

FOTOCHEMIA III cz. (CHEMILUMINESCENCJA  cd) 

• czerwone świecenie wzbudzonego (singletowego) tlenu gazowego 
http://www.youtube.com/watch?v=vMi8kKXgshk     http://www1.chem.leeds.ac.
uk/delights/texts/expt_27.html  dwubarwna chemiluminescencja Luminol + 
singletowy tlen 

• chemiluminescencja Luminolu:  

aktywatory świecenia 
śledzenie przebiegu korozji miedzi 
identyfikacja plam krwi 
reakcja zegarowa "z błyskiem"  
intensywne świecenie Luminolu w DMSO 

• chemiluminescencja szczawianów: chlorku oksalilu   Cl OC-CO Cl 
• wysokowydajna chemiluminescencja:  chemiczna latarka , promocja 

oświetlaczy chemicznych firmy Omniglow 
• chemiluminescencja szczawianów organicznych (TCPO)  
• mieszanie świateł: paleta RGB   (niebieski + żółty = ???)   

http://www.youtube.com/watch?v=tItOOpyJP5k     
• bioluminescencja bakterii  (warunkowo) 
• reakcja zegarowa z błyskami 
• pomarańczowe świecenie siloksenu utlenianego KMnO4  (świeżo 

zsyntezowany - nowość) 

FOTOCHEMIA IV cz.  (REAKCJE FOTOCHEMICZNE) 

http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/banknoty.htm
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/banknoty.htm
http://www.youtube.com/watch?v=lpZF88fqrl8
http://www.youtube.com/watch?v=9ylnQ-T7oiA
http://www.youtube.com/watch?v=8jDFx7yeBvw
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/fosfor.htm
http://www.youtube.com/watch?v=vMi8kKXgshk
http://www1.chem.leeds.ac.uk/delights/texts/expt_27.html
http://www1.chem.leeds.ac.uk/delights/texts/expt_27.html
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/chemiczna%20latarka.htm
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/chemiczna%20latarka.htm
http://www.youtube.com/watch?v=tItOOpyJP5k


• kolejna wersja chemiluminescencji singletowego tlenu (z 
dwuchloroizocyjanuranu sodu) 

• fotobromowanie węglowodorów (wersja niekłopotliwa, bez bromu?) 
• wybuchowa  fotosynteza chlorowodoru 
• fotochromia ditizonianu rtęci: pomarańczowy-niebieski 
•  sitodruk: polimeryczne emulsje chromianowe 
• światłoczułość układu: Fe3+ / C2O42−  aktynometr Pakera (chemiczny 

światłomierz, przestroga przed opalaniem) 
• pomiar promieniowania preparatu  uranu 
•  światłoczułość soli dwuazoniowych, papiery do azotypii (kopiowania) - 

warunkowo 
• podstawa syntezy barwnika w procesie chemicznej fotografii kolorowej, 

zasada "tripaku" 

KWASY, ZASADY, WSKAŹNIKI pH  

• definicje kwasów, zasad, wskaźników pH; czy kwasy są wodorotlenkami?  
"oksygenium" 

•   wykrywanie bardzo słabych kwasów: Fenoloftaleiną czy Oranżem 
Metylowym?;   test jodan-jodek;   rozpuszczalność w NaOH lub NaHCO3 ;   
zabawka "znikający atrament" 

• wykrywanie bardzo słabych zasad: równowaga Ni2+ - dwumetyloglioksym; 
Fiolet Krystaliczny w roztworach niewodnych, zasadowość wody i eteru, 
rozpuszczalność w kwasach 

• Fenoloftaleina: bezbarwna w stężonych zasadach? Bezbarwny zasadowy 
roztwór Fenoloftaleiny po dodaniu kwasu staje się czerwony (? sic!) 

• wskaźnik mieszany do ustalania przybliżonej mocy kwasu, wskaźnik 
uniwersalny,  "kap" 

• zabawa w kolory z wskaźnikami, stechiometria miareczkowania metodą 
obrazkową - dla przedszkolaków 

• bufory pH 
•  Prawo Rozcieńczeń Ostwalda po prostacku: jak dysocjują słabe kwasy?  
• pokaz szkodliwości spalania śmieci - kwaśne spaliny PCV i Czerwień Kongo 
•  pechowa jednostka: "pH"...  trudne pomiary pH wody w akwarium 
• niezwykłe i użyteczne właściwości nierozpuszczalnych mocnych kwasów ( 

kationit sulfonowy);  dodanie zasady powoduje zakwaszenie roztworu? 
• zasada doboru wskaźnika w miareczkowaniu  alkacymetr. 
• nietypowe wskaźniki pH 

REAKCJE ENZYMATYCZNE 

• dlaczego niektóre reakcje chemiczne są powolne? (dwa mechanizmy katalizy) 
• proteaza kiwi (aktynidyna) oraz enzymatycznego proszku do prania 
• amylazy śliny, "guma arabska - imit.",  trucizny enzymów 
• katalaza kartofla 
•  peroksydaza chrzanu lub pietruszki 
•  oksydaza polifenolowa jabłka, kompleksy charge-transfer żywności, skąd w 

naszym organizmie bierze się toksyczny nadtlenek wodoru? 
•  oksydaza glukozowa (oznaczanie glukozy w moczu, pakiety 

antyoksydacyjne) 

http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/sitodruk.htm
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/aktynometr.htm
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/chemiczna%20latarka.htm
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/uran
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/chemiczna%20latarka.htm
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/azotypia.htm
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/kwasyizasady
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/kolory.htm
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/ph.htm
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/kationit
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/wskaznik.htm
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/peroksydaza.htm
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/grzyby.htm
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/oksydaza.htm


•  ureaza pestek dyni lub soi 
• anhydraza węglanowa krwi (niezwykły przebieg zobojętnienia wody sodowej) 
• Błękit Metylenowy - "P.O. enzymu" w chorobach krwi i zatruciach 

CHEMIA "KUCHENNA" 

• chemia "kuchenna" w dydaktyce: śruby i nakrętki czyli obliczenia 
stechiometryczne; słona zupa czyli stężenie i ilość substancji w roztworze; 
mieszanie grochu i kaszy czyli przyczyna kontrakcji; bajka o Kopciuszku czyli 
zasada dializy 

• dezinformacja-reklama w życiu codziennym 
• marnotrawstwo i ekstrakcja czyli jak nie należy płukać... 
• detergenty gazowe (eter) i ciekłe (kwas oleinowy) 
• zwilża - nie zwilża 
• proszek do pieczenia ("sól rogu jeleniego") i piłka tenisowa czyli ogrzewanie 

soli amonowych 
• słodkie - niesłodkie 
• odczyn wody wodociągowej, wody po przegotowaniu, wody sodowej, kolorowa 

surówka z kapusty 
• rozniecanie ognia 
• śmiertelne zagrożenie w kuchni - smażenie frytek na oleju... 
• akumulator gazowy lub: ogniwo w ustach 
• paradoks tlenowy korozji (czyli dlaczego zapiekają się śruby...) 
• czyszczenie sreber i poczernianie biżuterii 
• krótki egzamin: wybielacz optyczny, fluoresceina w C.O. 
• wywabianie plam 
• zagrożenie wybuchowe gazem ziemnym 

REAKCJE "INNE" (ostatnie spotkanie w tej części programu) 

• "piszczałka wodorowa" (+ dyskusja o metodach otrzymywania wodoru + siła 
nośna balonu z H2 i He... czyli "ilorazy czy różnice"?) 

• pomiar masy cząsteczkowej gwizdkiem  
• wolne rodniki (dwutlenek azotu, anionorodniki i kationorodniki 

naftalenu naftalenu, antracenu; ketyle) 
• uwadnianie Co2+ (chemiczny termometr) 
• właściwości magnetyczne MnO2 , błękitu pruskiego i Fe3O4 ; oglądamy karty 

magnetyczne; "magnetyczny urok" dolarów USA  $ 
• zapach:  pochodne siarkowe i azotowe;  "pecunia non olet" - rozpoznawanie 

metali po zapachu;   policyjne środki łzawiące: omega-chloroacetofenon, inne 
"pachnidła"   

• nietypowe nazewnictwo chemiczne (ćwiczenie dykcji) 
• efekt izotopowy: "ciężka woda" 

 

http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/ureaza.htm
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/ilorazy.htm
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/termochromia
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/magnetyzm.htm

