---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chemie MJN Zlín NABÍDKA………………………………………………………………………..28.10.2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Autoři: Mgr. Milada Neužilová a RNDr. Jaromír Neužil
Museli od 03. 10. 2015 do 03. 10. 2016 několikrát změnit koncepci, názvy a data
uložení souborů – ( viz historie 01-10; zde uvedli seznam publikací – str. 03 ).
Věříme, že nám uživatelé toto tápání prominou a využijí to, co budou potřebovat;
podobně jako to činili naši studenti v letech 1967 – 2007.
Děkujeme spolupracovníkům - našim absolventům GyGo  GyZl ; ( viz historie
str. 09 );
1* si zaslouží zejména Ing. Petr Chalupa Ph.D.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámka autorů  jmn ……………………………………………………………………………………..03. 05. 2016
Soubor 01_Chemie MJN ZLIN (na vyobrazení vpravo) byl záměrně rozložen na složky řazené podle názvů
1 A B C D Z ; složka 1_Úvod + historie (pod adresářem 01) je obsahem shodná se složkou 0 0
Anonce + historie na stránce 00_Chemie MJN Zlin; podrobně informují uživatele o vzniku souborů;
Mladý netrpělivý uživatel se může spokojit s textem v rámečcích pamětník historii a moravský humor ocení
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------Složka A_Stručné Chemické Tabulky – doplněná složkou Z_Závěr je věnována stechiometrii, biochemii a
také kvalitativní analytické chemii. Tiskový soubor B_Chemiemetrie je určen spíše vysokoškolákům;
obsahuje soubory: Stechiometrie – 17 stran.pdf, pHmetrie – 26+2 strany.pdf a Potenciometrie – 5 stran.pdf
Výpočetní soubory v D_Chemie-metr retro+1997 jsou dosovské : Stechio-metr  sT-metr a dále pH-metr; ale
mladší Potencio-metr pT-metr jsme ponechali v původním souboru C_Chemie-metr 2008
Např student gymnázia při studiu stechiometrie si současně může otevřít v Z_Závěr: 02_SCHT_1-10_A3.pdf
sudé str. 2-10 a v jiném okně B_Stechiometrie.pdf nebo z D_Ch-metr retro + 1997 sT-metr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instalační soubor 01_ChemieMJN exe obsahuje standardní instalační program Windows, který nainstaluje
celý soubor 01_Chemie MJN Zlin a dokonce vyšle na plochu icony – zástupce pro spouštění třech
výpočetních souborů : sT-metr + pH-metr + pT-metr. První dva programy ( DOS ) upravil P. Ch. tak, aby je
bylo možno užívat stejně jako v roce 1997 i pod současnými verzemi Windows ve vhodně nastavených
velikostech oken.
Finální verzi upravili J. N. a P. Ch. …………………………………………………………………………...21.08.2016
Pomocí Google chrome !! stáhněte

http://chemiemjn.wz.cz/

Verze 02_Chemie MJN Zlin vznikla již 28.06.2016 z původní verze 01_Chemie MJN Zlin
amputací výpočetních složek C_D užívajících soubory exe, které jsou na školních sítích zakázány.
Doplněno……………………………………………………………………….………………………………….28.10.2016
Pomocí Google ČTĚTE a stáhněte RAR

http://www.gymzl.cz/25054-chemie-mjn-zlin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

