Uniwersytet Gdański
Spotkanie akademickie: 17 marca 2018 r. (sobota), godz. 10:00
Dla uczniów z przedmiotu: chemia
Dla uczniów: klas ponadgimnazjalnych
Temat: REAKCJE REDOKS
Opis spotkania:

Wykład (60 min)

Seminarium (60 min)
(3 grupy 20 osobowe)

Warsztaty
chemiczne (150 min)
(6 grup 10 osobowych)

Wśród wszystkich reakcji chemicznych spotykanych w chemii
dużą cześć stanowią reakcje, w których następuje przeniesienie
ważnej cząstki - elektronu. Należą one do rodziny reakcji utleniania i redukcji, zwanej zwykle reakcjami redoks. Tego typu
reakcje mają fundamentalne znaczenie. Kto z nas nie miał do
czynienia ze skorodowanym żelazem, nie widział palącego się
ogniska czy też nie korzystał z płyty CD? Wydzielanie metali z ich
rud, korozja przedmiotów wytwarzanych przez przemysł, reakcja
fotosyntezy, spalania tkankowego, wiążą się z reakcjami redoks,
których analizą zajmiemy się na tym spotkaniu.
Rozpoznawanie czy dana reakcja jest reakcją redoks. Identyfikowanie składników reakcji utleniania i redukcji. Nomenklatura
związków nieorganicznych i jonów. Przewidywanie produktów
reakcji redoks.
Samodzielne wykonanie doświadczeń chemicznych na podstawie instrukcji krok po kroku.
W ramach spotkania oferujemy ciekawe i efektowne doświadczenia chemiczne z udziałem najbardziej znanych utleniaczy i
reduktorów. Badanie wpływu odczynu środowiska na trwałość
niektórych związków chemicznych. Wykrywanie obecności utleniaczy bądź reduktorów w roztworze.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy https://mat.ug.edu.pl/zdolni/form-spa6
Zapraszamy!
Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Harmonogram spotkania
„REAKCJE REDOKS”
17 marca 2018 r.
1) 09:45 - 10:15 - Rejestracja uczestników spotkania
(przed Audytorium D1, parter budynku C)
2) 10:15 - 11:15 - Wykład - Audytorium D1
3) 11:15 - 11:30 - Przerwa
4) 11:30 - 12:30 - Ćwiczenia audytoryjne (w salach C209, C210 i C212)
5) 12:30 - 13:00 - Przerwa rekreacyjna i posiłek
6) 13:00 - 15:30 - Warsztaty laboratoryjne
(lab. C203, C204, C207, C208, C307 i C308)
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