
Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska 

Politechnika Gdańska  

Spotkanie akademickie: 17 marca 2018 r., godz. 10:00 

Dla uczniów z przedmiotu: chemia 

Poziom: szkoła ponadpodstawowa 

Liczba uczestników: max. 60 

Temat: Nie tylko odlotowe reakcje, czyli „redoksy” w technice i praktyce. 

Opis spotkania: 

Człowiek "od zawsze" marzył… Niekiedy o podróżach będących poza jego realnym zasięgiem, na inne 

lądy, czy obce światy, niekiedy o zdalnym unicestwieniu sąsiadów. Przykładów takich marzeń i prób ich 

realizacji dostarczają literatura i historia. Pewnego lipcowego dnia fantastyczna wyprawa na Księżyc 

stała się jednak faktem, a wkrótce spowszedniały także podróże na orbitę okołoziemską. 

Akceptując loty w kosmos, mało kto jednak zadaje sobie pytanie jak doszło do tego, że potrafimy 

wznieść w niebo zespół startowy, mający w chwili zero masę około 2 tysięcy ton i nadać mu prędkość 

ok. 7,8 km/sek. Podczas wykładu poszukamy odpowiedzi na to pytanie. 

Podczas ćwiczeń sprawdzicie swoją wiedzą na temat stopni utlenienia i będziecie mogli potrenować 

bilansowanie reakcji redoks. Odtąd uzupełnianie środowiska reakcji nie będzie już miało przed Wami 

żadnych tajemnic. 

W trakcie laboratoriów przetestujemy reakcje redoks w praktyce. Dzięki związkom chromu i manganu 

będzie bardzo kolorowo, a Wy już nigdy nie pomylicie produktów redukcji jonów manganianowych 

(VII) w poszczególnych środowiskach. Ta wiedza przyda się nie tylko na maturę i olimpiadę chemiczną… 



Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska 

HARMONOGRAM SPOTKANIA 

17 marca 2018 r. 

Godzina Rodzaj zajęć Sala 

10:00 – 10:15 Rejestracja uczniów  
(hol na parterze w budynku A Wydziału Chemicznego) 

10:15 – 11:45 Wykład 

Nie tylko odlotowe reakcje, czyli „redoksy” 

w technice i praktyce. 

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Barbara Becker 

Audytorium Chemiczne 
(s. 100) 

11:45 – 12:00 Przerwa 

12:00 – 13:30 Grupa 1: Ćwiczenia 

prowadzący: mgr inż. Damian Rosiak 
s. 119

Grupa 2: Ćwiczenia 

prowadzący: mgr inż. Kinga Kaniewska 
s. 121

Grupa 3: Ćwiczenia laboratoryjne 

prowadzący:  

dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska 

mgr inż. Katarzyna Kowalewska 

s. 127

Grupa 4: Ćwiczenia laboratoryjne 

prowadzący: dr inż. Andrzej Okuniewski 
s. 132

13:30 – 14:15 Przerwa na aktywność ruchową i posiłek 

14:15 – 15:45 Grupa 1: Ćwiczenia laboratoryjne 

prowadzący:  

dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska 

mgr inż. Katarzyna Kowalewska 

s. 127

Grupa 2: Ćwiczenia laboratoryjne 

prowadzący: dr inż. Andrzej Okuniewski 
s. 132

Grupa 3: Ćwiczenia 

prowadzący: mgr inż. Damian Rosiak 
s. 119

Grupa 4: Ćwiczenia 

prowadzący: mgr inż. Kinga Kaniewska 
s. 121

Mapa kampusu Politechniki Gdańskiej: http://campus.pg.edu.pl/  

Zajęcia odbywają się w budynku A Wydziału Chemicznego (na planie kampusu budynek nr 6) 

http://campus.pg.edu.pl/

