
CHEMIA OPAKOWAŃ I ODZIEŻY – sprawdź się: 

1. Wybierz właściwe zakooczenie zdania: Z celulozy otrzymuje się: 
a) bawełnę, watę, wełnę, 
b) celuloid, jedwab sztuczny, papier, 
c) polietylen, gumę, polichlorek winylu, 
d) elanę, celofan, kauczuk. 

2. Czym różni się proces polimeryzacji od procesu polikondensacji? 
3. Na rysunku przedstawiono fragment struktury polichlorku winylu. Z jakiego monomeru otrzymuje się ten 

polimer? Narysuj wzór. 

  
4. Na rysunku przedstawiono wzór strukturalny propenu, związku, który w wyniku polimeryzacji tworzy polipropen. 

Narysuj fragment struktury polipropenu (polipropylenu). 

 
5. Oblicz skład celulozy (C6H10O5) n w procentach masowych. 
6. Ile procent masowych chloru zawiera polichlorek winylu? [nC2H3Cl  (C2H3Cl)n] 
7. Oblicz masę cząsteczkową polimeru o nazwie poli(octan winylu) (PVAC) dla n=250. 

 
8. Napisz równanie reakcji polimeryzacji poliakrylonitrylu (PAN) z odpowiedniego monomeru. 

Wzór PAN 

 
 
9. Posługując się przykładem polietylenu i bakelitu, wyjaśnij różnicę między tworzywem termoplastycznym i 

termoutwardzalnym. 
10. Oblicz masę płytek o wymiarach 0,5dm x 1,0 dm x 0,2 dm wykonanych z: 

a) ebonitu o gęstości d=1,1g/cm3, 
b) polichlorku winylu o gęstości d=1,38 g/cm3. 

11. Oblicz z ilu merów składa się cząsteczka kauczuku, wiedząc, że jego średnia masa cząsteczkowa wynosi 340 000u. 
12. Oblicz, ile wynosi (w przybliżeniu) masa cząsteczkowa polistyrenu, którego cząsteczka zawiera 2885 jednakowych 

elementów.  
13. Formalina, wykorzystywana do produkcji m.in. bakelitu, to 40-procentowy roztwór związku chemicznego o 

nazwie systematycznej metanal. Oblicz, ile gramów metanalu należy użyd, aby otrzymad 2kg formaliny. 
14. Aceton jest dobrym rozpuszczalnikiem niektórych tworzyw sztucznych. Oblicz: 

a) jego masę cząsteczkową, 
b) stosunek mas pierwiastków w jego cząsteczce, 
c) procentową zawartośd (procent masowy) pierwiastków chemicznych. 
Wzór półstrukturalny acetonu: 

  
15. Oblicz masę acetonu o gęstości d=0,7844g/cm3, który zajmuje objętośd 250cm3. 



16. Oblicz zawartośd procentową (procent masowy) każdego z tlenków we włóknie szklanym o składzie chemicznym 
6SiO2 * CaO * Na2O 

17. Anilina to związek chemiczny służący do produkcji barwników, stosowanych w tworzywach sztucznych. Oblicz 
stężenie procentowe nasyconego roztworu aniliny w wodzie o temperaturze 200C , wiedząc, że jej 
rozpuszczalnośd  wodzie w tej temperaturze wynosi 3,5g. 

18. Dioksyny są związkami chemicznymi, które powstają podczas spalania śmieci w niewłaściwych warunkach. 
Przykładem dioksyn jest związek chemiczny o wzorze sumarycznym C12H4Cl4O2. Oblicz zawartośd procentową 
(procent masowy) chloru w cząsteczce tego związku chemicznego. 

19. Aluminiowa puszka o pojemności 0,33 l ma następujący skład: powłoka lakiernicza – ok. 1,5g, powłoka cynowa – 
ok. 4,6g, stal – 29g, aluminium – 15,6g. Oblicz masę stali oraz masę aluminium, które zgromadzi się po tygodniu 
spożywania dwóch puszek napoju dziennie. 

20. Tworzywa sztuczne otrzymuje się m.in. w reakcji polikondensacji. Pojedyncze cząsteczki łączą się, ale powstaje 
dodatkowo  małocząsteczkowy produkt, np. woda. Napisz równanie reakcji polikondensacji dwóch cząsteczek o 
wzorze pólstrukturalnym: 
H2N – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – COOH, 
Wiedząc, że między cząsteczkami powstanie wiązani – CO – NH - . 

21. Czym różnią się włókna białkowe od celulozowych. Wypisz znane ci włókna białkowe i celulozowe. 
22. Z jednej tony odpadów komunalnych zgromadzonych na wysypisku śmieci powstaje 180m3 gazu o składzie: 65% 

CH4, 25% CO2 i 10%N2 (procenty objętościowe). Oblicz ile metrów sześciennych każdego z tych gazów ulotni się 
do atmosfery z jednej tony odpadów komunalnych.  

23. Oblicz ile metrów sześciennych tlenku węgla (IV) o gęstości d=1,811 g/dm3 (T=25 C , p= 1013 hPa ) dostanie się 
do atmosfery po spaleniu 180 m3 gazu o podanym składzie w zadaniu 19. ( dCH4=0, 657 g/dm3) . 

24. Uczeo miał do dyspozycji skrawki białych tkanin: bawełnianej, lnianej i wełnianej. Na każdą z nich naniósł kroplę 
kwasu azotowego(V). Na jednej z tkanin pojawiła się żółta plama. Z czego wykonana była poplamiona tkanina? 

25. Wyjaśnij dlaczego nie należy przechowywad konserw w otwartych metalowych puszkach. 
26. Jakie substancje dodawane są do tworzyw sztucznych w celu ułatwienia ich biodegradacji? 
 


