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I.       Opis jednostki 
 
 
 
 

Jednostka skupia się na badaniach tworzyw sztucznych i ich odpadów. Została ona podzielona na trzy części.  

Pierwsza podjednostka jest związana z zapoznaniem się z tworzywami sztucznymi, ich oznakowaniem, 

segregacją i recyklingiem. Z uwagi na posiadane właściwości, są one szeroko wykorzystywane we wszystkich 

sferach działalności człowieka. W porównaniu z materiałami klasycznymi, głównie metalami, polimery są 

chętniej stosowane głównie ze względu na łatwość przetwarzania, małą gęstość i korzystny stosunek 

właściwości użytkowych do ceny. W tej podjednostce, uczniowie będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z 

zakresu tworzyw sztucznych zdobytą w życiu codziennym. Nauczą się rozpoznawać symbole wykorzystywane 

do oznaczania tworzyw sztucznych i opakowań wykonanych z tych materiałów, a także przeprowadzą 

weryfikację ich różnych właściwości poprzez wykonywanie doświadczeń. 

Wykorzystanie tworzyw sztucznych jest ściśle związane z problemem utylizacji ich  odpadów, gdyż nie ulegają 

one rozkładowi i akumulują się w środowisku.  

 
 
 

Podjednostka 2 porusza problem odpadów z tworzyw sztucznych. Podczas wykonywania różnorodnych 

ćwiczeń, uczniowie będą zastanawiać się nad sposobami usuwania odpadów, omawiać je z kolegami z klasy i 

przedstawiać propozycje możliwych rozwiązań. Docelowo powinni dojść do wniosku, że recykling jest 

skutecznym sposobem radzenia sobie z tym problemem – powinni zrozumieć dlaczego jest on konieczny oraz 

w jaki sposób każdy może przyczynić się do poprawy stanu środowiska przez odpowiednią i systematyczną 

segregację odpadów. 

 

 

W podjednostce 3 uczniowie poznają różne polimery, ich właściwości fizyczne i chemiczne, a następnie, bazując 

na zdobytym doświadczeniu, dokonują oceny ich praktycznego i przemysłowego wykorzystania, a także 

poszukują istniejących i potencjalnych zastosowań tych związków. Ponadto, analizują polimery występujące w 

ich otoczeniu wraz z przyczynami zastosowania danego tworzywa (dlaczego PCW został użyty do wykonania 

określonej zabawki), a następnie przeprowadzają serię doświadczeń (test płomieniowy, gęstość polimeru, itp.) i 

na ich podstawie podają propozycje aplikacji badanych polimerów. 

 



 

 

Podjednostka  Poziom uczniów (wiek/lata)                     Temat                         

Podjednostka 1: 11-17 lat  Tworzywa sztuczne     

Podjednostka 2: 11- 17 lat Odpady z tworzyw sztucznych 

Podjednostka 3:                              11-17 lat                               Polimery wokół nas 
 
 

Dziedziny: 
 

Chemia 
 
 
 

II.      Charakter IBSE 
 
 

Lekcje rozwijają możliwości uczniów w zakresie poszukiwania informacji w Internecie, formułowania 

problemów, tworzenia modeli myślowych, umiejętności dyskusji, komunikowania się z rówieśnikami, 

stawiania hipotez i szukania alternatywnych rozwiązań. 

 
 

Poprzez wykonywanie doświadczeń i pracą z kartami pracy, uczniowie poznają istotę prowadzenia badań 

naukowych. Ćwiczenia zostały przygotowane w taki sposób, aby uczniowie mieli możliwość pracy w grupach, 

dyskusji, argumentacji i dawania propozycji rozwiązań problemów. Problemy są definiowane zarówno przez 

nauczyciela jak i przez uczniów. Z tego względu prowadzone badania są ograniczone i nadzorowane. 

 

Na przykład, w ćwiczeniach: 1.2 Właściwości tworzyw sztucznych i 3.5: Właściwości polimerów problemy są 

definiowane przez nauczyciela, natomiast propozycje doświadczeń pozwalających na ich rozwiązanie są 

podawane zarówno przez nauczyciela, jak i przez uczniów. Uczniowie mają za zadanie określić palność 

tworzywa sztucznego oraz zbadać jego przewodnictwo cieplne i elektryczne, a także reaktywność wobec 

kwasów, zasad i roztworów soli. Rozwiązania są zapisywane na tablicy, co sprzyja rozwijaniu umiejętności 

niezbędnych w pracy badawczej – zbieranie i rejestrowanie danych, ich przetwarzanie, przeprowadzanie 

doświadczeń, stawianie hipotez. Uczniowie omawiają w grupach charakter przewodnictwa tworzyw sztucznych i 

porównują je z przewodnictwem innych substancji.  

Podczas wykonywania ćwiczenia: Rozkład tworzyw sztucznych i innych materiałów w glebie, uczniowie poznają 

podstawy pracy badawczej poprzez poszukiwanie informacji w książkach i innych źródłach informacji o czasie 

rozkładu substancji organicznych, metali i tworzyw sztucznych w glebie, wyjaśniają przewidywania, porównują 

wyniki, itp. 

 

W ćwiczeniach: 2.4. Recykling tworzyw sztucznych – wykorzystanie metody projektu, 3.1. Materiały wokół nas - 

jakie plastiki i polimery i 3.13. Podkreślenie znaczenia polimerów w życiu codziennym jest sporo okazji do 

dyskusji, argumentacji i udzielania wyjaśnień. Uczniowie rozwiązują zadania ukierunkowane na badanie 

właściwości tworzyw sztucznych, oraz recykling, przetwarzanie i segregację odpadów. W tym ćwiczeniu 

wykorzystywana jest metoda projektu. 

 
Uczniowie formułują swoje własne hipotezy i dokonują ich weryfikacji za pomocą podejścia krytycznego (np. 

który polimer może być zastosowany w konkretnym celu, dlaczego dany polimer jest wykorzystany w 

określonym produkcie), eksperymentalnego badania substancji (analiza polimerów, badanie ich właściwości, 

przygotowywanie wybranych polimerów), krytycznych dyskusji z kolegami z klasy (cena, wygląd produktu, 

adekwatność zastosowania danego polimeru do danego celu), identyfikację i rozróżnienie alternatywnych 



substancji wraz z oceną ich zalet i wad. 

Podstawą jednostki jest badanie prowadzone przez nauczyciela, wspomagane dyskusją, a wszystko w oparciu o 

odkrywanie substancji i przedmiotów obecnych wokół nas i o powiązane z nimi pytania (właściwości i 

wynikające z nich zastosowania polimerów do określonych celów). 

   

III.     Stan wiedzy 
 
 

Tworzywa sztuczne (z greckiego plassein – tworzyć, formować)  są polimerami syntetycznymi. Zalicza się je 

do makrocząsteczek z uwagi na fakt, że są zbudowane ze związków o dużej liczbie atomów, powiązanych ze 

sobą za pomocą wiązań chemicznych i tworzących długie łańcuchy, w których powtarzają się podstawowe 

jednostki strukturalne. Jedna makrocząsteczka może zawierać nawet kilkaset, tysiąc czy nawet więcej takich 

jednostek zwanych monomerami. 

Liczba monomerów w cząsteczce polimerowej jest wyrażana za pomocą stopnia polimeryzacji. Związki o niskim 

stopniu polimeryzacji nazywane są oligomerami, te o wyższym stopniu polimeryzacji są zaliczane do polimerów. 

Monomery reprezentują jednostkę strukturalną lub budulcową o niezmiennym składzie chemicznym, która jest 

regularnie powtarzana. 

 
Klasyfikując polimery ze względu na ich pochodzenie możemy wyróżnić: 

 
a)  polimery naturalne – np. polisacharydy, białka, kwasy nukleinowe 

 
b)  polimery syntetyczne – np. polietylen, poliestry, polichlorek winylu, teflon 

 
c)  polimery modyfikowane– substancje naturalne poddane modyfikacji chemicznej, np. celuloid, wiskoza. 

 
 

Można wyróżnić następujące klasyfikacje polimerów syntetycznych 

(tworzyw sztucznych): 
 

1.  Ze względu na typ reakcji chemicznej, w wyniku której są otrzymywane: 
 

a)  polimery otrzymywane w reakcji polimeryzacji, 
 

b)  polimery otrzymywane w reakcji polikondensacji, 
 

 

2.  Ze względu na kształt makrocząsteczki: 
 

a) liniowe, 
 

b) rozgałęzione,  

c)  drabinkowe, 

d)  usieciowane . 
 
 

 

Rys. Makromolekuły o różnym 

kształcie cząsteczki 

 

 



Charakterystyka wybranych recyklingowalnych tworzyw sztucznych 
 

Uwaga zostanie skupiona na polietylenie, polipropylenie, polichlorku winylu i polistyrenie. 

Wszystkie te tworzywa sztuczne są otrzymywane w reakcji polimeryzacji. Proces ten jest polireakcją, w 

której reagują ze sobą dwa identyczne monomery zawierające wiązania wielokrotne. W sytuacji gdy w 

reakcji biorą udział różne monomery, zawierające wiązania wielokrotne, mamy do czynienia z  

kopolimeryzacją. 

 
Polietylen (PE) 

Jego cząsteczki są zbudowane tylko i wyłącznie z atomów węgla i wodoru i z tego względu nie stanowi 

on poważnego problemu ekologicznego w spalarniach odpadów – produktami jego spalania są CO2 i H2O. 

Rysunek a) przedstawia wzór strukturalny polietylenu, natomiast na Rysunku b) przedstawiono strukturę 

przestrzenną łańcucha polietylenowego. 
 
 

 
 

a) b) 
 

Polietylen, powszechnie znany polimer, jest produktem polimeryzacji etylenu (rys.). 
 

 
 

Rys.  Reakcja polimeryzacji etylenu 
 
 

Różne sposoby otrzymywania, różne rodzaje czynników inicjujących reakcję polimeryzacji i katalizatorów, 

powodują że uzyskiwany jest polietylen o różnych właściwościach: 

 HDPE – polietylen o wysokiej gęstości (z ang. high density polyethylene) 
 

 LDPE – polietylen o niskiej gęstości (z ang. low density polyethylene) 

 

Zastosowanie polietylenu o wysokiej gęstości: 
 
  

- przedmioty „puste w środku”, np. różnego rodzaju naczynia o dużej objętości, 
  

- różnego rodzaju pojemniki, 
 

- butelki na detergenty, 
 

- butelki na wodę mineralną, 
 

- zakrętki do butelek, 



 
Zastosowanie polietylenu o niskiej gęstości: 

 
- produkcja folii, np. folii wykorzystywanych w rolnictwie 

 
- wykorzystywany jako materiał do pakowania, lub nakładany na papier lub folię aluminiową, 

 
- produkcja worków na śmieci, 

 
- produkcja reklamówek, 

 
- produkcja kartonów typu Tetra-pack, 

 
- produkcja kabli, rur, itp. 

 
 

Polipropylen (PP) 

 

Na Rysunku a) przedstawiono wzór chemiczny polipropylenu, natomiast na Rysunku b) 

przedstawiono strukturę przestrzenną łańcucha polipropylenowego  

  
a) b) 

 
Polipropylen jest wytwarzany w wyniku reakcji polimeryzacji propylenu. 

 
 

Rys. Reakcja polimeryzacji propylenu 
 

Zastosowanie polipropylenu 
 
-  jest wykorzystywany do produkcji części do maszyn i różnego rodzaju urządzeń, np. w przemyśle 

samochodowym (części tablicy rozdzielczej i wentylatorów oraz zderzaków) i w przemyśle konsumenckim (części 

odkurzaczy, sprzętu AGD) z uwagi na swoje doskonałe własności mechaniczne, 

-  produkcja folii pakujących, 

-  produkcja zabawek, z uwagi na łatwość z jaką może być poddany procesowi koloryzacji przez dodatek 

odpowiednich barwników, 

-  produkcja wiader i umywalek, 

-  produkcja mikserów i walizek, 

-  w formie włókien jest wykorzystywany do produkcji dywanów, tkanin dekoracyjnych, dzianin (pończochy). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Polichlorek winylu (PCW) 



 

Polichlorek winylu zaliczany jest do najważniejszych tworzyw sztucznych. Razem z polietylenem i 

polipropylenem należy do grupy tworzyw sztucznych produkowanych na najszerszą skalę. Wzór strukturalny 

polichlorku winylu i budowa przestrzenna łańcucha tego polimeru zostały przedstawione na poniższych rysunkach.  

 

 
 
 
Otrzymywanie polichlorku winylu 
 

Polichlorek winylu jest wytwarzany w reakcji polimeryzacji chlorku winylu, który z kolei jest 

otrzymywany z gazu ziemnego, ropy naftowej i soli z wody morskiej. Polichlorek winylu jest przetwarzany albo 

bez zmiękczaczy, tylko i wyłącznie ze stabilizatorami, smarami i modyfikatorami, prowadząc do wytwarzania 

twardych produktów (rury, płyty, itp.) lub też z dodatkiem zmiękczaczy z wytworzeniem produktów półpłynnych 

lub elastycznych produktów (folie, naczynia, zabawki, rękawiczki ochronne, itp.). 

Niezmiękczony, twardy polichlorek winylu jest znany pod nazwą handlową nowodur, zmiękczony, miękki 

polichlorek winylu jest znany jako nowoplast. 
 

 
 

Rys. Reakcja polimeryzacji polichlorku winylu. 
 

Zastosowanie polichlorku winylu 
 

Produkty wykonane z polichlorku winylu są wykorzystywane w elektronice, przemyśle chemicznym, 

przemyśle lekkim i w technologii opakowań. 

 
Polichlorek winylu jest wykorzystywany w dwóch formach: 
 
a)  nowoplast (elastyczny –zmiękczony 

- produkcja wykładzin podłogowych, 
 

- produkcja folii spożywczych, 

- zabawki, 
 

- rękawiczki ochronne, płaszcze przeciwdeszczowe, 
 

- węże, butelki, ceraty. 

 b)  nowodur (kruchy, delikatny) – niezmiękczony 

- produkcja słupków, rur, 
 

- produkcja mebli, 
 

- produkcja wyrobów ze sztucznej skóry (kurtki, torebki, 

portmonetki, portfele), 

- produkcja płyt kompaktowych , 
 

- osłony na produkty codziennego użytku, np. okładki na książki i zeszyty. 



Polistyren (PS) 
 

Polistyren jest jednym z najstarszych polimerów syntetycznych. Jego wzór chemiczny i strukturę 

przestrzenną przedstawiono na rysunkach. 

 
 
 

Otrzymywanie polistyrenu 
 

Polistyren otrzymuje się przez polimeryzację styrenu. 
 

 
 

Rys. Reakcja polimeryzacji styrenu 
 
 

Zastosowanie polistyrenu-polistyren jest wykorzystywany głównie do wytwarzania prostych produktów 

konsumpcyjnych jak słoiki, miski, tace, zabawki dla dzieci i inne produkty przemysłu konsumpcyjnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zastosowanie pianki polistyrenowej 
 

Pianka polistyrenowa jest białym miękkim materiałem o doskonałych własnościach termoizolacyjnych dzięki 

ogromnej liczbie pęcherzyków powietrza uwięzionych w polimerze. 

Jest ona wykorzystywana: 
 

-w budownictwie jako materiał izolacyjny, 

- w izolacji przewodów, 

- w produkcji przełączników i szpul, 

- w transporcie różnych produktów jako pokrywa ochronna 

- jest również podstawowym składnikiem substancji bojowej 

Napalm B 

 
 
 

 

 

 

 

 



Zalety i wady tworzyw sztucznych 

 

Zalety tworzyw sztucznych 
 

- produkty wykonane z tworzyw sztucznych są bardzo lekkie, 

 

- wykazują wysoką twardość i spójność, 

- dobrze tłumią hałas, 

- ich gęstość jest dwa razy mniejsza niż gęstość aluminium, szkła lub porcelany i w związku z tym są one 

coraz szerzej wykorzystywane w produkcji samochodów, szybowców spadochronów, itp. 

- są izolatorami,  

-  są dobrymi izolatorami elektrycznymi i termicznymi. Przewodniki prądu elektrycznego są pokryte 

warstwą wykonaną z tworzyw sztucznych, ściany budynków dla ochrony przed zimnem również 

pokrywa się warstwą z tworzyw sztucznych, 

-  nie ulegają korozji ani rozkładowi, co jest istotne np. w przypadku, gdy pokrywają zewnętrzne ściany 

budynków, lub są z nich wykonane meble ogrodowe czy łódki, 

-  wiele rodzajów tworzyw sztucznych jest odpornych nawet na działanie substancji chemicznych, takich 

jak kwasy czy wodorotlenki, 

-  łatwo poddają się formowaniu, nietrudno zmienić ich kolor czy też poddawać modyfikacjom przez 

traktowanie różnymi substancjami. Te cechy są ważne podczas nadawania aerodynamicznych kształtów 

samochodom, samolotom czy łodziom, 

-  z uwagi na powyższe zalety, tworzywa sztuczne są często nazywane „materiałami na życzenie” 

Wady tworzyw sztucznych 

 
- są toksyczne 

 
- nie są zbyt twarde, i z tego względu muszą być chronione przez uszkodzeniami mechanicznymi, 

-  wiele tworzyw sztucznych nie jest stabilnych termicznie. Przejawia się to w niefachowym obchodzeniu 

się z tekstyliami zawierającymi np. włókna syntetyczne, 

-  niektóre tworzywa sztuczne stają się miękkie pod wpływem ciepła, tak więc można zmieniać ich kształt, 

niektóre pod wpływem podwyższonej temperatury ulegają rozkładowi, 

-   wiele tworzyw sztucznych jest łatwopalnych, 

-  ulegają zniszczeniu pod wpływem niektórych substancji organicznych, 

- nie przewodzą elektryczności i z tego względu zostają naładowane elektrycznością statyczną na skutek 

tarcia, 

- pod wpływem światła mogą stać się kruche i łatwo ulegać pęknięciom i złamaniom. Tanie produkty 

wykonane z tworzyw sztucznych nie są warte naprawy, toteż są wyrzucane, 

- niektóre związki chemiczne z tworzyw sztucznych dostają się do żywności. Przykład jedzenia 

zanieczyszczonego różnymi tworzywami sztucznymi jest dowodem na uwalnianie styrenu z polistyrenu, 

obecności zmiękczaczy w polichlorku winylu czy uwalniania acetaldehydu z butelek PET (tereftalan 

polietylenu), 

-  utylizacja polichlorku winylu przez spalanie jest utrudniona ze względu na obecność chloru w strukturze 

makrocząsteczki (z 1 kg polichlorku winylu tworzy się aż 600 g HCl); podczas spalania polichlorku 

winylu powstają również substancje rakotwórcze – dioksyny. Są one uważane przez naukowców za 

najbardziej trujące związki chemiczne wytworzone przez człowieka. Można wyróżnić ok. 210 rodzajów 

dioksyn. Substancje te powstają jako bezużyteczne produkty procesów przemysłowych, w których chlor 

jest używany w procesie spalania, 

-  tworzywa sztuczne należą do materiałów najgorzej poddających się recyklingowi i najbardziej 



zanieczyszczających środowisko. 

 
Tworzywa sztuczne i środowisko 
 

Tworzywa sztuczne są wytwarzane z ropy naftowej w stosunkowo prostej procedurze. Pomimo, że są one 

rezultatem mało skomplikowanego procesu, nie można tego samego powiedzieć o utylizacji ich odpadów. 

Polimery otrzymywane przez człowieka nie mogą być rozłożone przez organizmy występujące w środowisku 

naturalnym z uwagi na brak odpowiednich enzymów niezbędnych do przeprowadzenia procedury rozkładu. 

Można powiedzieć, że tworzywa sztuczne w ogóle nie ulegają rozkładowi w środowisku. Z tego względu 

poszukuje się tworzyw biodegradowalnych, stanowiących mniejsze obciążenie dla środowiska naturalnego. 

Rozpoczęto produkcję nowego rodzaju polimerów ulegających szybszemu rozkładowi, np. plastiki 

wzbogacone skrobią. Wraz z rozwojem biodegradowalnych (zdolnych do kompostowania) nietoksycznych tworzyw 

sztucznych, prowadzone są prace nad poprawa wyglądu i zmniejszeniem palności. 

Odpady z tworzyw sztucznych 
 

Odpady z tworzyw sztucznych stanowią poważny problem, a każdy z nas wytwarza ich po kilka 

kilogramów tygodniowo. Ogromne ilości odpadów z tworzyw sztucznych jest produkowanych każdego dnia 

w gospodarstwach domowych, co jest źródłem problemu z ich gospodarką. 

 

Sposoby utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych 
 

1. Składowanie odpadów jest najprostszym i najtańszym sposobem usuwania odpadów. Około połowa 

odpadów z tworzyw sztucznych jest usuwana w ten sposób. Tworzywa sztuczne, podobnie jak szkło i 

porcelana, w odróżnieniu od innych materiałów nie ulegają istotnym przemianom chemicznym. Ten 

sposób postępowania z odpadami jest całkowicie nieefektywny, jest to rozwiązanie ostateczne 

wymagające ulepszenia. 

2. Spalanie  jest radykalnym sposobem usuwania odpadów z tworzyw sztucznych. Procedura ta jest łatwa 

do wykonania i jest dość powszechnie stosowana, z uwagi na fakt że wszystkie tworzywa sztuczne łatwo 

poddają się spalaniu.  Ten sposób usuwania odpadów nie jest jednakże powszechnie akceptowany ze 

względu na fakt, że część z wydzielających się w tym procesie gazów może być agresywna (np. podczas 

spalania polichlorku winylu wydzielają się toksyczne związki, jak polichlorodibenzo-p-dioksyny, 

polichlorodibenzofurany) 

3. Recykling obecnie jest najlepszym sposobem uniknięcia nadmiaru odpadów w środowisku. Jednakże jego 

przeprowadzenie nie jest łatwym zadaniem z uwagi na sporą ilość tworzyw sztucznych, które powinny 

być poddane temu procesowi. Pierwszym etapem recyklingu jest segregacja odpadów przez konsumenta 

na metal, papier i szkło. Metody segregacji wykorzystywane w urządzeniach automatycznych 

wykorzystują segregację magnetyczną i segregację opartą na gęstości. Właściwości fizyczne tworzyw 

sztucznych stosowanych w tym przypadku jako magnesy nie zaburzają tego procesu, pomimo że 

wpływają na obiekty stalowe. Tworzywa sztuczne mają też mniejszą gęstość niż aluminium i szkło. W 

celu zapewnienia możliwości ich wielokrotnego użytku, zrecyklingowane tworzywa sztuczne są zwykle 

topione i produkowana jest ich mieszanina o niskiej klasie. Może być ona wykorzystywana do produkcji 

tanich produktów, jak worki na śmieci czy płytki kładzione na chodnikach i drogach. Niestety, nie każde 

tworzywo sztuczne można poddać procedurze recyklingu. 

 
 
 

 

 



 

Produkty wytworzone ze zrecyklingowanych tworzyw sztucznych. 

 

  
doniczki na kwiaty piaskownice deski na ławkach 

 
 

Zalety recyklingu tworzyw sztucznych 

- przetwarzane są zużyte tworzywa sztuczne, tak więc nie trafiają one na składowiska odpadów  

- zasoby naturalne (ropa naftowa) zostają zachowane  
 

- niezużyty materiał jest wielokrotnie mielony i topiony, 
 

- produkty są odporne na wodę, wiatr, lód, itp. 
 

- produkty nie wymagają konserwacji, są łatwe w czyszczeniu, 

- są to produkty o szerokim wachlarzu 

zastosowań. 
 
 

Wady recyklingu tworzyw sztucznych 
 

- wysokie koszty, 
 

- jakość materiałów będących produktami recyklingu jest bardzo często gorsza od pierwotnych materiałów, z 

uwagi na ich degradację podczas przetwarzania, 

-  duża waga (trudności z przenoszeniem), np. plastikowa ławka kosztuje 600 złotych, a jej waga wynosi 65 

kg. 

 
 
 

IV.     Treści pedagogiczne 
 
 

Metody dyskusji – dyskusja, dyskusja moderowana  
 

Uczniowie prowadzą dyskusję, np. w kwestii produkcji odpadów z punktu widzenia środowiska naturalnego. 

Nauczyciele omawiają z uczniami proces recyklingu różnego rodzaju materiałów, w tym tworzyw sztucznych 

wraz z ich zastosowaniem. Uczniowie omawiają wyniki doświadczeń i wnioski wyciągnięte na ich podstawie. 

 
Nauczanie metodą problemową 

 
Nauczyciel konsekwentnie angażuje uczniów w proces poszukiwania i znajdowania rozwiązań problemów – np. 

uczniowie zastanawiają się nad możliwościami usuwania odpadów. Zadanie modelowe: Porównaj cykl życia 

butelki szklanej i plastikowej i postaraj się zilustrować oba cykle za pomocą grafu. 

 
Nauczanie grupowe i kooperatywne 

 
Grupę tworzy od dwóch do siedmiu uczniów. Zadanie dla grupy: W jaki sposób powstają tworzywa sztuczne? 

Podaj co najmniej dwa sposoby ich wytwarzania. Uczniowie prezentują wnioski wyciągnięte w grupach. Mogą 

również korzystać z informacji dostępnych w Internecie. 

 
 



Dlaczego ludzie produkują tak duże ilości odpadów? Dlaczego powinniśmy je segregować? Czy potrafisz 

prawidłowo to robić? Dlaczego nie wszyscy segregują śmieci? 

 
 

Nauczanie metodą projektu 
 

Podstawą metody jest rozwiązanie zadania o złożonym charakterze. Całe ćwiczenie 5 jest oparte o nauczanie tą 

metodą. Wyniki pracy uczniów to nie tylko odpowiedzi na pytania zawarte w karcie pracy, lecz również są 

prezentowane na forum klasy czy to w postaci prezentacji wykonanych w programie PowerPoint czy w formie 

posteru, np. Narysuj prosty komiks „Z życia butelki PET”. 

 
 

Metody praktyczne 
 

Są związane z przeprowadzaniem doświadczeń chemicznych, podczas których uczniowie nie tylko dokonują 

obserwacji różnych zjawisk, ale również aktywnie na nie wpływają – samodzielnie przygotowują, zarządzają i 

oceniają proces chemiczny. W oparciu o przeprowadzone doświadczenia uczniowie zdobywają wiedzę na 

temat właściwości tworzyw sztucznych. 

 

V. Treści przemysłowe 

 
Przemysł w Czechach oferuje, zarówno w kwestii produkcji jak i przetwarzania tworzyw sztucznych, szeroki 

wachlarz możliwości. W roku 2009, 42 firmy zajmowały się produkcją tworzyw sztucznych, podczas gdy 

wtórne przetwarzanie było przeprowadzane w ponad 2300 mniejszych przedsiębiorstwach. Istnieje 6 głównych 

producentów tworzyw sztucznych, pozostałe firmy zajmują się głównie przetwarzaniem surowców wtórnych. 

Największym z nich jest Unipetrol Litvínov (http://www.plasticportal.eu/cs/podla-cinnosti/ci/833/sub-

ci/868/unipetrol-rpa- sro/f/510), wytwarzający przede wszystkim polietylen i polipropylen. Produktywność tych 

materiałów wynosi obecnie 600 000 ton. Do najmłodszych producentów zalicza się z kolei Monetive Sokolov 

(http://ww2.momentive.com/home.aspx), gdzie powstają polimery akrylowe i kopolimery. Ich produktywność 

nie przekracza obecnie 90 000 ton. Silon Planá (http://www.silon.eu/) wytwarza 40 000 ton mieszanek 

wypełniających na bazie poliolefin i włókna poliestrowe z odpadów PET z produktywnością 450 kg/godzinę. 

Głównym odbiorcą tej firmy jest przemysł samochodowy (ponad ¾ produkcji) – wytwarzane materiały są 

wykorzystywane jako tekstylia w samochodach (wycieraczki, tapicerka, itp.). Jedynym producentem kauczuku 

syntetycznego na duża skalę jest w Czechach firma Synthos (dawniej  Kaučuk) Kralupy nad Wełtawą 

(http://www.synthosgroup.com/cz/synthos- kralupy-a.s/about-the-company/basic-info), wytwarzająca ok. 100 

000 ton tego produktu rocznie. Firma Spolana Neratovice jest znana z kolei z produkcji PCW, niestety, z uwagi 

na negatywny (częściowo niezasłużony) obraz medialny i trwający kryzys finansowy planowane jest zakończenie 

produkcji. 

Mniejsze firmy oferują głównie produkty formowane, formowane wtryskowo i tłoczone z pierwotnych 

materiałów i znajdują się one w całym kraju. Na kilka z nich warto zwrócić uwagę, np. firma Kronospan Jihlava 

(http://www.kronospan.cz/) jest jednym z największych producentów materiałów drewnopochodnych w Europie, 

w szczególności płyt wiórowych, które są poddawane dalszej obróbce do płyt laminowanych i blatów. Kolejną 

firmą wartą wymienienia jest np. Plaston CR, s.r.o. Šluknov, która wykorzystuje połączenie technologii 

wtryskowej i tłoczenia w przetwórstwie tworzyw sztucznych zgodnie z zamówieniem klienta, jak również zajmuje 

się produkcją technicznie tłoczonych części wraz z wykończeniem ich powierzchni. Firma FV plast a.s., produkuje z 

kolei rury PPR, instalacje z tworzyw sztucznych i armaturę do systemów dystrybucji wody, jak również systemy do 

ciśnieniowego rozprowadzania wody pitnej i ciepłej, centralnego i podłogowego ogrzewania, itp. Megat - 

production of plastics Zlín, s.r.o. wytwarza profile z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem technologii 

http://www.plasticportal.eu/cs/podla-cinnosti/ci/833/sub-ci/868/unipetrol-rpa-sro/f/510
http://www.plasticportal.eu/cs/podla-cinnosti/ci/833/sub-ci/868/unipetrol-rpa-sro/f/510
http://www.plasticportal.eu/cs/podla-cinnosti/ci/833/sub-ci/868/unipetrol-rpa-sro/f/510
http://ww2.momentive.com/home.aspx
http://www.silon.eu/
http://www.synthosgroup.com/cz/synthos-kralupy-a.s/about-the-company/basic-info
http://www.synthosgroup.com/cz/synthos-kralupy-a.s/about-the-company/basic-info
http://www.kronospan.cz/


wytłaczania, np. rury do różnych celów, np. profile mebli, listwy, brzegi,  pokrywki na talerze, dachy basenów, 

rurociągi, itp. Informacje na temat pozostałych przedsiębiorstw można znaleźć w różnego rodzaju katalogach 

przemysłowych, np. ABC czeskiej ekonomii (http://firmy.abc.cz/plast/zpracovani-plastu/?stat_id=38). Przyczyną 

istnienia tak dużej liczby firm jest fakt, że proces przetwarzania tworzyw sztucznych jest stosunkowo prosty. 

Z tego względu, nawet te z innych branż posiadają niewielkie linie produkcyjne dedykowane przetwórstwu 

tworzyw sztucznych, np. w przemyśle spożywczym. Na przykład firma Coca Cola ČR 

(http://www.cocacola.cz/) wytwarza plastikowe butelki swojej własnej produkcji z prefabrykowanych elementów 

przypominających probówki. Pozwala to na oszczędność kosztów transportu (biorąc pod uwagę znaczną objętość 

gotowej butelki, można przetransportować znacznie więcej prefabrykowanych części, gdyż zajmują one 

zdecydowanie mniej miejsca). 

Głównymi obszarami zastosowań tworzyw sztucznych są różnego rodzaju opakowania – 37%, budownictwo – 

21%, przemysł samochodowy – 8% i elektrotechnologia – 6%. 

Źródło: 
 

http://www.schp.cz/prilohy/305d535b/11_01_07%20POLYMERY%20VE%20SVETE 
 

%20A%20V%20CR%202.pdf?PHPSESSID=mubkwubn 

http://www.enviweb.cz/clanek/obecne/71585/evropsky-trh-plastu-roste-prioritou-se- stava-ekologie 

 

VI. Ścieżki nauczania 
 
 

Podjednostka 3: 
 

Uczniowie wybierają co najmniej 10 przedmiotów ze swojego otoczenia. Następnie próbują, samodzielnie lub 

przy pomocy nauczyciela, odgadnąć co większość z tych przedmiotów ma ze sobą wspólnego i dojść do wniosku, 

że wszystkie z nich są wykonane z różnego rodzaju tworzyw. Następnie stwierdzają, że w przypadku większości 

z tych przedmiotów tymi tworzywami są polimery (lub polimery syntetyczne, tworzywa sztuczne). Starają się 

znaleźć przyczynę tego stanu rzeczy (niskie koszty materiału a w konsekwencji również samego produktu, 

łatwość przetwarzania, formowania, lub – w przypadku niektórych materiałów – niepalność, idealna gęstość, itp.),  

a następnie starają się bardziej dokładnie zdefiniować (i omówić przy wykorzystaniu informacji znalezionych w 

Internecie i literaturze) pojęcie polimeru i materiału polimerowego, polimeru syntetycznego i tworzywa 

sztucznego. 

Następnie uczniowie poznają właściwości wybranych polimerów syntetycznych poprzez wykonywanie doświadczeń 

i porządkują zdobytą wiedzę. Na tej podstawie (jak również w oparciu o swoją wiedzę i informacje znalezione w 

Internecie), będą się starali zidentyfikować próbkę nieznanego polimeru. 

Uczniowie będą się starać wykorzystać zdobytą wiedzę w kolejnym ćwiczeniu, w którym będą mieli za zadanie 

zaproponowanie odpowiedniego polimeru do zastosowania w określonym produkcie. Nie tylko techniczne, ale 

również ekonomiczne i estetyczne parametry powinny zostać wzięte pod uwagę. Uczniowie mogą również 

rozważyć inne aspekty, jak np. wytrzymałość w ekstremalnych warunkach lub wygląd i uzasadnić swój wybór 

podczas dyskusji. 

Kolejne ćwiczenia obejmują dwa doświadczenia, z których uczniowie powinni wyciągnąć wnioski, które 

powinny wykazać właściwości polimerów i ich powiązanie z ich budową, a w szczególności w jaki sposób 

warunki przygotowywania polimerów wpływają na ich strukturę i właściwości, a także jakie są skutki 

poddawania ich obciążeniom mechanicznym. 

http://firmy.abc.cz/plast/zpracovani-plastu/?stat_id=38
http://www.cocacola.cz/
http://www.schp.cz/prilohy/305d535b/11_01_07%20POLYMERY%20VE%20SVETE%20A%20V%20CR%202.pdf?PHPSESSID=mubkwubn
http://www.schp.cz/prilohy/305d535b/11_01_07%20POLYMERY%20VE%20SVETE%20A%20V%20CR%202.pdf?PHPSESSID=mubkwubn
http://www.schp.cz/prilohy/305d535b/11_01_07%20POLYMERY%20VE%20SVETE%20A%20V%20CR%202.pdf?PHPSESSID=mubkwubn
http://www.enviweb.cz/clanek/obecne/71585/evropsky-trh-plastu-roste-prioritou-se-stava-ekologie
http://www.enviweb.cz/clanek/obecne/71585/evropsky-trh-plastu-roste-prioritou-se-stava-ekologie


Kolejnym zadaniem uczniów będzie napisanie (przy wykorzystaniu nabytej wiedzy) krótkiej pracy zatytułowanej 

„Życie z polimerami” lub „Życie bez polimerów”, a następnie przedyskutowanie z kolegami z klasy opinii o 

świecie polimerów i ich znaczenia w życiu człowieka i społeczeństwa. Istotny jest fakt, że praca jest pisana w 

oparciu o wiedzę zdobytą (doświadczenia, literatura, Internet) w poprzednich ćwiczeniach. Dzięki temu, opinie 

uczniów mogą być sprawdzone i poparte rzeczywistym eksperymentem. Podczas wykonywania tego ćwiczenia 

istnieje więc powiązanie pomiędzy dyscyplinami (interdyscyplinarność), a uczniowie mają szansę w większym 

stopniu poszerzyć swoje kompetencje.  

 

VII. Ocenianie 
 
 

Wskazane jest, aby uczniowie spisali swoje hipotezy na kartce lub w formie elektronicznej. Pomimo, że uczniowie 

mogą pracować w grupach, każdy powinien zapisać swoje własne hipotezy, co w połączeniu z aktywnością może 

być wzięte pod uwagę podczas dokonywania ich oceny. Wyniki niektórych ćwiczeń również mogą zostać 

uwzględnione w trakcie oceniania, np. rezultaty analizy tworzyw sztucznych (poprawność oznaczenia próbek 

tworzyw sztucznych). 

 

VIII. Działania edukacyjne uczniów 
 
 
 

PODJEDNOSTKA 1.  Tworzywa sztuczne 
 

 

Ćwiczenie 1.1   Rodzaje tworzyw sztucznych wykorzystywanych do produkcji opakować i ich oznakowanie 
 

Uwagi nauczyciela 
 

Cele operacyjne: 
 

 poznanie różnych rodzajów tworzyw sztucznych 
 

 poznanie symboli różnych tworzyw sztucznych wykorzystywanych do oznakowania produktów, z których 

są one wykonane 
 

Materiały: 
 

 karty pracy, przykłady różnych opakowań z tworzyw sztucznych 
 
 

Wskazówki: 
 

Nauczyciel przynosi na lekcję różne rodzaje odpadów z tworzyw sztucznych, wśród których znajdują się kawałki 

następujących materiałów: linoleum, rury, woreczki foliowe, folia montażowa, styropian, pojemniki plastikowe, 

długopisy, okładki na książki i zeszyty, opakowania na substancje chemiczne, mleko, sok, butelki plastikowe. 

Uczniowie rozpoznają różne rodzaje tworzyw sztucznych. Potrzebne informacje wyszukują w Internecie lub 

proszą o pomoc nauczyciela. W drugiej części lekcji, uczniowie mogą pracować z kartami pracy, szukając 

odpowiedzi na pytania związane z oznakowaniem opakowań z tworzyw sztucznych. 

 
 

Ćwiczenie 1.2  Właściwości tworzyw sztucznych 
 
 

Ćwiczenie skupia się na badaniu właściwości tworzyw sztucznych (ciężar, gęstość, przewodnictwo elektryczne i 

cieplne, palność, rozpuszczalność, reaktywność wobec kwasów, zasad i trwałość) poprzez wykonywanie 

doświadczeń chemicznych. Uczniowie stawiają hipotezy odnośnie przewidywanych właściwości w oparciu o 

posiadaną wiedzę i weryfikują je poprzez przeprowadzanie odpowiednich eksperymentów.  



Cele operacyjne: 
 

  poznanie właściwości tworzyw sztucznych poprzez przeprowadzanie doświadczeń 

chemicznych, 

  wykorzystanie zdobytej wiedzy o tworzywach sztucznych w praktyce 
 

Materiały: 
 

  Patrz: karta pracy 
 

Wykonanie: 
 

  Patrz: karta pracy 

 

 
Lista ćwiczeń: 

 
1.2.1 Ciężar tworzyw sztucznych 

 

1.2.2 Wyznaczanie gęstości tworzyw sztucznych poprzez porównanie z gęstością wody 
 

1.2.3 Palność tworzyw sztucznych 
 

1.2.4 Stabilność termiczna tworzyw sztucznych 
 

1.2.5 Badanie przewodności cieplnej tworzyw sztucznych 
 

1.2.6 Przewodność elektryczna tworzyw sztucznych 
 

1.2.7 Rozpuszczalność tworzyw sztucznych 
 

1.2.8 Reaktywność wobec kwasów, zasad i roztworów soli 
 

1.2.9 Wytrzymałość tworzyw sztucznych 

 

 

 

Ćwiczenie  1.2.1 Ciężar tworzyw sztucznych 
 

Materiały: 
 

Wagi, przedmioty z tworzyw sztucznych, metalu, drewna, szkła… 
 

Wykonanie: 
 

Porównaj gęstość tworzyw sztucznych z gęstością innych materiałów. Zanim przeprowadzisz doświadczenie, 

postaw hipotezę. 

Hipoteza: 
 

............................................................................................................................ ....................... 
 

Zważ przedmioty wykonane z tworzyw sztucznych, metalu, drewna i szkła o podobnych rozmiarach. Wyniki 

zamieść w tabeli i dokonaj porównań. 

 

Wyniki: 

mp=m (przedmiot wykonany z tworzywa sztucznego) g 

mk=m (przedmiot wykonany z metalu) g 

md=m (przedmiot wykonany z drewna) g 

ms=m (przedmiot wykonany ze szkła) g 

 
 

Porównanie mas mp mk md ms 
 



Najmniejszy ciężar ma przedmiot wykonany z    
 
 

W jaki sposób opisałbyś gęstość tworzyw sztucznych w porównaniu do innych materiałów? 
 

..................................................................................................................................................... 
 
 

Można to wykorzystać w praktyce? Podaj przykłady. 
 

............................................................................................................................ ......................... 
 

Ćwiczenie 1.2.2 Wyznaczanie gęstości tworzyw sztucznych: polietylenu (PE), polipropylenu (PP), 

polistyrenu(PS), polichlorku winylu (PVC) poprzez porównanie z gęstością wody 

Materiały 

Zlewka szklana o pojemności 250 cm
3

, próbki różnych tworzyw sztucznych (PE, PP, PS, PVC) 

 

Wykonanie: 
 

Przyjrzyj się różnym przedmiotom wykonanym z tworzyw sztucznych i postaw hipotezę odnośnie ich gęstości w 

porównaniu z gęstością wody. Zapisz swoje hipotezy. 

 

 
 

 
 

PE PP PS PVC 

 
Hipotezy: 

 
.................................................................................................................................................. 

 
 

Zaproponuj doświadczenie, za pomocą którego sprawdzisz i porównasz gęstość powyższych tworzyw 

sztucznych z gęstością wody (gęstość wody możesz znaleźć w tablicach chemicznych). Opisz je. 

Wykonanie: 
 

....................................................................................................................................................... 
 
 

Zadanie problemowe: 
 

Opracuj metodę dokładnego wyznaczania gęstości wybranych tworzyw sztucznych. 
 

............................................................................................................................ ........................... 
 

....................................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................................  

Wyniki: 

1. Na rysunku przedstawiono wynik doświadczenia mającego na celu wyznaczenie gęstości różnych tworzyw 

sztucznych (PE, PP, PVC, PS). Wpisz symbole tych materiałów w puste pola tak, aby były one spójne z 

wynikami eksperymentu. 

 

 



Rysunek: 
 

 
 

 

2.  Uzupełnij tekst następującymi wyrażeniami: 

„unosi się na wodzie“; „opada na dno zlewki“ „większy, mniejszy“ 
 
 
 

Gęstość wody wynosi     g/cm
3
 

 
Polietylen                          , stąd jego gęstość jest                                    niż wody. 

Polistyren                              , stąd jego gęstość jest                                    niż wody.  

Polichlorek winylu                                          , stąd jego gęstość jest                                    niż wody.  

Polipropylen                                            stąd jego gęstość jest                                    niż wody. 

Uzupełnij: 
 

Za pomocą jakiego wzoru można dokładnie wyznaczyć gęstość tworzyw sztucznych? 
 

ρ = 
 
 
 

Ćwiczenie  1.2.3 Palność tworzyw sztucznych 
 

Materiały: 
 

Palnik, nożyczki, niepalna mata, szczypce, drut miedziany, próbki różnych tworzyw sztucznych  

(PE, PP, PS, PVC) 
 
 

a) Palność tworzyw sztucznych polietylen (PE), polipropylen (PP), 

polistyren (PS), polichlorek winylu (PWC). 

 

 

 

 

Z życia codziennego wiesz, że papier i drewno spalają się. Przedyskutuj w grupie właściwości tworzyw sztucznych. 

Są one palne? Wydziela się jakiś zapach podczas ich spalania? 

Zapisz swoje hipotezy. 

 Hipotezy: 

...................................................................................................................................................... 
 

 

Wykonanie: 
 

Przeprowadź doświadczenie, w którym sprawdzisz palność różnych tworzyw sztucznych. Obserwuj i zapisuj 

zmiany zachodzące w badanych materiałach podczas spalania, opisz płomień – jego kolor, obecność dymu, 



zapachu. Pod koniec doświadczenia zbadaj charakter oparów za pomocą uniwersalnego papierka 

wskaźnikowego. 

Opisz doświadczenie. 
 
 

Wyniki: 
 

1. Wyniki można podsumować za pomocą następującej tabeli: 
 
 

Tabela. Podsumowanie właściwości tworzyw sztucznych 
 

  
Rodzaj tworzywa 

sztucznego 

 
Polietylen 

 
Polipropylen 

 
Polistyren 

 
Polichlorek 

winylu 

 

  
Spalanie 

     

 Zapach podczas 

spalania 

     

 Próba 

Beilsteina na 

obecność 

halogenów 

     

        
 

 

2.   Połącz tworzywa sztuczne z lewej kolumny z odpowiednimi ich właściwościami z 

kolumny prawej 
 

( np. 2A ). 
 

1. polipropylen A. rozpada się na kawałki podczas spalania 
 

2. polietylen B. nie rozpada się na kawałki podczas spalania 
 

3. polistyren C. spala się bez sadzy 
 

4. polichlorek winylu D. spala się żółtym płomieniem 
 

E. wytwarza sadzę podczas spalania 
 

F spala się zielonym płomieniem 

G. wydzielające się gazy mają zapach parafiny 
 

H. wydzielające się gazy mają słodki zapach  
 

I.  wydzielające się gazy mają gryzący zapach 
 

b) Próba Beilsteina na obecność 

halogenów. 

 
 
 
 
 

 

Friedrich Konrad Beilstein (1838 – 1906) 
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Wykonanie: 
 

Umieść drut miedziany w płomieniu palnika. Za 

pomocą drutu weź próbkę tworzywa sztucznego i 

umieść ją w płomieniu. W przypadku obecności 

halogenów, płomień będzie miał zieloną barwę. Istota 

próby Beilsteina tkwi w tym, że stopiona miedź w 

obecności halogenów jest źródłem łatwo lotnych 

halogenków miedzi, będących przyczyną zielonej barwy 

płomienia. 

 

Opisz poniższy rysunek, aby oddać istotę próby Beilsteina. 
 

Rysunek: 
 

 
 
 

Uwagi: 
 

Próba musi być przeprowadzona z zapewnieniem dopływu świeżego powietrza z uwagi na wydzielające się 

trujące dioksyny. 

Dioksyny (C12H4Cl4O2) są obecnie postrzegane jako najbardziej toksyczne związki chemiczne akumulujące 

się w tkankach w organizmie. Obejmują one 210 substancji chemicznych z grupy polichloro dibenzo-p-

dioksyn (PCDD) i dibenzofuranów (PCDF). 

Zbadanie palności tworzyw sztucznych wymaga dużej zręczności i skupienia podczas wykonywania 

doświadczenia. Nie testuj palności polichlorku winylu w zamkniętych pomieszczeniach! 

Usuwanie odpadów: 
 

Zużyte tworzywa sztuczne umieść w odpowiednich pojemnikach na odpady. 
 

Wnioski: 
 

Zapisz je w ostatnim wierszu tabeli w ćwiczeniu 3.2 a). 
 
 

Ćwiczenie  1.2.4 Stabilność termiczna tworzyw sztucznych 
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Termoplasty (plastomery)  są tworzywami sztucznymi, które stają się miękkie i 

plastyczne (rozpuszczalne pod wpływem ciepła) po ogrzaniu. Polietylen (PE), 

polipropylen (PP), polichlorek winylu (PCW), polistyren (PS) zaliczają się do tej 

grupy materiałów. 

 
Materiały

: 
 

Zlewka, palnik, zapałki, wspomniane wyżej tworzywa sztuczne, bawełna, metal, drewno 
 
 

Wykonanie: 
 

Przeprowadź doświadczenie, w którym będziesz obserwować zmiany kształtu termoplastów po umieszczeniu 

ich we wrzącej wodzie. Porównaj zmiany z tymi, które zachodzą dla materiałów naturalnych. 

Umieść odpowiednie tworzywa sztuczne, bawełnę, metal i drewno we wrzącej wodzie i zamknij pojemnik. Po 

upływie kilku minut wyjmij badane materiały z wody, a wyniki umieść w tabeli. 

Wyniki: 

 

1.  Uzupełnij tabelę: 
 
 

Tworzywo 

sztuczne 

Zmiana w strukturze po umieszczeniu 

w wodzie o temperaturze 100oC 
Materiał 

naturalny 

Zmiana w strukturze po umieszczeniu w 

wodzie o temperaturze 100oC 

 
PCW 

  
Bawełna 

 

 
Polietylen 

  
Metal 

 

 
Polipropylen 

  

Drewno 

 

Polistyren    

 

2.  Które z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w codziennym życiu nie powinny być narażane na 

działanie wysokich temperatur? 
 

Uzasadnij swoje odpowiedzi. 
 

3. Czy spotkałeś się ze zjawiskiem “topnienia” plastikowych przedmiotów w codziennym życiu? 
 

Ćwiczenie  1.2.5  Badanie przewodności cieplnej tworzyw sztucznych 
 
 

Wyobraź sobie następującą sytuację. Twoja mama gotuje zupę w dwóch garnkach. Zamieszała ją za pomocą 

metalowej chochli w jednym garnku i za pomocą plastikowej chochli w drugim, zostawiając je w gorącej zupie. Pół 

godziny później chce wyjąć chochle z garnków. Niestety, coś poszło nie tak i jedna z chochli ją oparzyła. Czy wiesz 

która? Wykonaj doświadczenie używając zlewki, palnika oraz metalowej i plastikowej łyżki. Porównaj skład 

chemiczny metalu i tworzywa sztucznego i w oparciu o te informacje udowodnij lub obal swoją hipotezę odnośnie 

przewodności cieplnej różnych materiałów. 

Hipoteza: 
 

..................................................................................................................................................... 
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Materiały: 
 

Zlewka, palnik, metalowa i plastikowa łyżka 
 
 

Wykonanie: 
 

Opracuj i przeprowadź doświadczenie pozwalające na zbadanie przewodności cieplnej tworzyw 

sztucznych. Może Ci w tym pomóc poniższy rysunek: 

 

Tworzywo sztuczne                          metal

 

 
 
 
Wyniki: 

 
Stan po upływie 1 minuty:   

Stan po upływie 2 minut:    Stan po upływie 3 minut:    

Stan po upływie 5 minut:                                           
 
 

Co możesz powiedzieć o przewodności cieplnej tworzyw sztucznych? 
 

............................................................................................................................ ........................... 
 

Ćwiczenie  1.2.6   Przewodność elektryczna tworzyw sztucznych 

 

a) Porównaj przewodność elektryczną tworzyw sztucznych z przewodnością elektryczną innych 

materiałów 
 

Materiały

: 
 

Źródło energii elektrycznej, żarówka, elementy do budowy obwodu elektrycznego, różnego 

rodzaju tworzywa sztuczne, bawełna, metal, drewno 
 

Wykonanie: 
 

Przedyskuj z kolegami w grupie przewodność elektryczną różnych 

tworzyw sztucznych i materiałów naturalnych (bawełna, drewno, 

metal). Zapisz swoje hipotezy i porównaj je z wynikami 

przeprowadzonych doświadczeń. 

Hipotezy: 
 

............................................................................................................................ ........................... 
 

Przeprowadź następujące doświadczenie: 
 

Zbuduj prosty obwód elektryczny i połącz go z kolejno określonym rodzajem tworzywa sztucznego, 

bawełną, metalem i drewnem. Wyniki zapisz w tabeli. 

 

Wyniki: 
 

 

 

 

 

Tabela. Przewodność elektryczna tworzyw sztucznych 
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Tworzywo 

sztuczne 

Przewodność 

elektryczna 

Materiał 

naturalny 

Przewodność 

elektryczna 

 
PCW 

  
Bawełna 

 

 
Polietylen 

  
Drewno 

 

 
Polipropylen 

  
Metal 

 

 
Polistyren 

   

 

Co możesz powiedzieć o przewodności elektrycznej tworzyw sztucznych? 
 

............................................................................................................................ ........................... 
 
 

Zadanie domowe: 
 

Poszukaj w Internecie informacji na temat wykorzystania tworzyw sztucznych jako przewodników 

elektrycznych/izolatorów. 
 

............................................................................................................................ ........................... 
 

....................................................................................................................................................... 
 
 
 

b) Elektryczność statyczna i tworzywa sztuczne 

 
Materiały: 

 
Plastikowa łyżka, kawałek bawełnianego materiału, 
kulki styropianowe 

 
 

Wykonanie: 
 

Predyskutuj w grupie i staraj się rozwiązać następujący problem: Kiedy Ania wróciła do domu, zdjęła swoje 

nylonowe pończochy. Gdy potem dotknęła metalowej klamki od drzwi, krzyknęła i odskoczyła z przerażeniem. 

Co się stało Ani? Jaka jest istota tego zjawiska? 

Co było przyczyną porażenia prądem? 

Hipotezy: 
 

.................................................................................................................................................... 
 

Postaraj się zasymulować zaistniałą sytuację wykorzystując pasek z tworzywa sztucznego, kawałek 

bawełnianego materiału i kulki styropianowe. Zapisz sposób wykonania doświadczenia oraz uzyskane wyniki. 

 

Pasek z tworzywa sztucznego 
 
 
 
 

PS 

 
 

 

Wykonanie: …………. 
 
 

Wyniki: ………………… 
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Ćwiczenie  1.2.7  Rozpuszczalność tworzyw sztucznych 
 

Materiały: 
 

Probówki, statyw na probówki, różne rodzaje tworzyw sztucznych, bawełna, metal i drewno, różne 

rozpuszczalniki (aceton, benzen, etanol ...) 
 
 

Wykonanie: 
 

Napełnij probówki różnymi rozpuszczalnikami i umieść w nich kawałki różnych tworzyw sztucznych, 

bawełnę, metal i drewno. Wyniki zamieść w tabeli. 

 
Tabela. Rozpuszczalność tworzyw sztucznych 

 
 
 
Tworzywo 

sztuczne 

Czas działania 

rozpuszczalnika 

Rozpuszczalniki 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
 

P

C

W 

 
5 minut 

     

 
2 godziny 

     

 
tydzień 

     

 
 

 

Polietylen 

 
5 minut 

     

 
2 godziny 

     

 
tydzień 

     

 
 

 
Polipropylen 

 
5 minut 

     

 
2 godziny 

     

 
tydzień 

     

 
 

 

Polistyren 

 
5 minut 

     

 
2 godziny 

     

 
tydzień 

     

 
 
 
Materiały 

naturalne 

Czas działania 

rozpuszczalnika 

Rozpuszczalniki 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
 

 
Bawełna 

 
5 minut 

     

 
2 godziny 

     

 
tydzień 

     

 
 

 
Metal 

 
5 minut 

     

 
2 godziny 

     

 
tydzień 

     

 
 

 

Drewno 

 
5 minut 

     

 
2 godziny 

     

 
tydzień 
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Ćwiczenie  1.2.8  Reaktywność wobec kwasów, zasad i roztworów soli 

 

Materiały 
 
 

Probówki, statyw na probówki, różne rodzaje tworzyw sztucznych, bawełna, 
metal i drewno, przykładowe kwasy, zasady i roztwory wodne soli 

 
 
 

Wykonanie: 
 

Zanim wykonasz doświadczenie, postaw hipotezę odnośnie 

reaktywności tworzyw sztucznych i materiałów naturalnych wobec 

kwasów, zasad i roztworów soli. 

 
 

 Hipotezy: 
 

............................................................................................................................ ........................... 
 

Przeprowadź doświadczenie, w którym zbadasz odporność wspomnianych materiałów na działanie kwasów, 

zasad i roztworów soli. 

Napełnij probówki różnymi kwasami, zasadami i roztworami soli. W każdej probówce umieść kawałki 

odpowiednich tworzyw sztucznych, bawełnę, metal i drewno. Wyniki umieść w tabeli. 

Wyniki: 
 

1.  Uzupełnij tabelę: 
 
 
 
 
Tworzywo 

sztuczne 

Czas 

oddziały

-wania 

 
Kwas

y 

 
Zasady 

 
Roztwory wodne soli 

      

 
 
PCW 

 
5 minut 

      

 
2 godziny 

      

 
tydzień 

      

 
 

 

Polietylen 

 
5 minut 

      

 
2 godziny 

      

 
tydzień 

      

 
 

 
Polipropylen 

 
5 minut 

      

 
2 godziny 

      

 
tydzień 

      

 
 

 

Polistyren 

 
5 minut 

      

 
2 godziny 

      

 
tydzień 

      

 
Materiały 

naturalne 

Czas 

oddziały

-wania 

Kwas

y 

Zasady Roztwory wodne soli 

      

 
 

 

 
5 minut 

      

 
2 godziny 
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Bawełna  
tydzień 

      

 
 

 
Metal 

 
5 minut 

      

 
2 godziny 

      

 
tydzień 

      

 
 

 

Drewno 

 
5 minut 

      

 
2 godziny 

      

 
tydzień 

      

 
 

2. Porównaj odporność substancji organicznych (bawełna, drewno) z odpornością tworzyw sztucznych na 

działanie kwasów, zasad i roztworów soli.  
 

............................................................................................................................ ........................... 
 
 

3. Wiele substancji chemicznych jest przechowywanych w plastikowych pojemnikach. Jak 

to jest możliwe?  

...................................................................................................................................................... 

 

Ćwiczenie  1.2.9  Wytrzymałość tworzyw 

sztucznych 

 
Materiały: 

Zestaw obciążników, różne rodzaje tworzyw sztucznych, 

bawełna, metal, drewno. 
 
 

Wykonanie: 
 

Zanim przeprowadzisz doświadczenie, postaw hipotezę odnośnie wytrzymałości tworzyw sztucznych i 

substancji naturalnych. Przyjrzyj się wspomnianym materiałom i przedyskutuj ich trwałość. Następnie wykonaj 

następujący eksperyment: 

Zawieść różne obciążniki na paskach wykonanych z tworzyw sztucznych, bawełny, metalu i drewna, zwracając 

uwagę na stopień rozciągnięcia. Wyniki umieść w tabeli. 

Wyniki 
 

1. Uzupełnij tabelę: 

 

Tworzywo sztuczne Masa obciążnika 

   

 
PCW 

   

 
Polietylen 

   

 
Polipropylen 
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Polistyren 

   

Materiały 

naturalne 

Masa obciążnika 

   

 
Bawełna 

   

 
Metal 

   

 
 

Drewno 

   

 

2.Czy wszystkie tworzywa sztuczne charakteryzują się taką samą odpornością na rozciąganie? Jeśli nie, 

porównaj tę odporność i wytrzymałość badanych materiałów. 

....................................................................................................................................................... 
 

Zadanie domowe: 
 

Poszukaj w Internecie informacji o tworzywach sztucznych o niezwykłych właściwościach mechanicznych i 

zapoznaj się z ich wykorzystaniem w praktyce. 

 
Wyniki: 

 
W oparciu o zdobytą wiedzę uzupełnij poniższą tabelę: 

 
 
 

Tworzywo 

sztuczne 
 

ZNALEZIONE 

WŁAŚCIWOŚCI 

WYKORZYSTANIE             

W PRAKTYCE 

PCW 

 

  

Polietylen   

Polipropylen   
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Polistyren   

 

 

 

 

PODJEDNOSTKA 2.  Odpady z tworzyw sztucznych 
 
 

Ćwiczenie 2.1   Rozwiązanie problemu odpadów w środowisku 
 

Uwagi nauczyciela 

 

Cele operacyjne: 

 

 zainteresować uczniów kwestiami związanymi z utylizacją odpadów, 
 

 przedyskutować problem wytwarzania odpadów z punktu widzenia ochrony środowiska, 
 

 poszukiwać możliwości usuwania odpadów, 
 

 pomyśl o możliwości ponownego wykorzystania odpadów, 
 

 postaraj się zrozumieć znaczenie recyklingu jako jedynego i skutecznego sposobu usuwania odpadów 

 
 

Ćwiczenie 2.1A   Śledzenie losów odpadów 
 

Materiały: 
 

 jedna karta pracy na grupę 
 

Wskazówki: 

 

Uczniowie podczas wykonywania ćwiczenia pracują w grupach i wykorzystują karty pracy, a także poszukują 

potrzebnych informacji w Internecie. 

W pierwszej części, karta pracy obejmuje metodę porównywania czasu rozkładu niektórych materiałów do 

długości życia człowieka. Uczniowie odkrywają, że w trakcie ich życia mniej więcej połowa materiałów 

ulegnie rozkładowi. 

Zadania zawarte w drugiej części karty pracy nie poruszają kwestii czasu rozkładu ale badają wpływ 

wydzielających się w tym procesie substancji na glebę. Ostatnim zadaniem uczniów jest próba wypisania 

wszystkich czynników mogących wpływać na czas rozkładu różnych materiałów.  

Ćwiczenie 2.1B – Przenikanie do gleby substancji pochodzących z rozkładu tworzyw sztucznych i 

materiałów naturalnych 
 
 

Materiały: 
 

 Jednak karta pracy na grupę 
 

Wskazówki: 

 

Na początku, nauczyciel wzbudza zainteresowanie uczniów poprzez zadawanie pytań problemowych. 
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Nauczyciel wskazuje problem i stara się zaangażować wszystkich uczniów w jego rozwiązanie. W kolejnym 

etapie, to uczniowie staną się częścią eksperymentu. Wykonują oni pracę w grupach, wykorzystując karty pracy 

– samodzielnie zbierają informacje, zadają pytania i stawiają hipotezy.  

 
Rozwiązania, które mogą zostać znalezione w Internecie: 

 
 

Przykładowe wykonanie zadania 
 

Odpady są uszeregowane według rosnącego czasu rozkładu. Obok każdego ich typu znajdują się również 

produkty wykonane z tworzyw sztucznych, które są przedmiotem zadania. 

 

1) Ogryzek z jabłka w zależności od temperatury i warunków pogodowych rozkłada się kilka tygodni. 

2) Gazety i czasopisma – są częścią odpadów komunalnych, które są obecnie segregowane. W naturze 

rozkładają się przez kilka miesięcy. Warunki atmosferyczne również wpływają na czas rozkładu. 

Segregacja papieru  pozwala na oszczędność surowców naturalnych – drewna, nie zanieczyszcza 

powietrza i przyczynia się do oszczędności energii. Papierowe opakowania na różne produkty i 

żywność, z którymi spotykamy się w sieciach handlowych są wykonane z papieru poddanego 

recyklingowi, podobnie jak papier toaletowy i papier na kartony, od których nie wymaga się wysokiej 

jakości. 

3) Puszki aluminiowe – stanowią znaczą część materiałów, z których są wykonane opakowania, głównie 

napojów i są zagrożeniem dla środowiska. Puszka wyrzucona na ziemię na terenie wiejskim będzie 

ulegać rozkładowi przez 20-100 lat. W tym czasie, zwierzęta i ludzie szukający w tym miejscu 

odpoczynku mogą się na niej zranić. Materiał, z którego jest wykonana taka puszka może być przyczyną 

ran ciętych, prowadzących do dolegliwości bólowych i ryzyka infekcji. Puszki aluminiowe nadają się do 

recyklingu.  

4) Baterie – rozkład baterii w środowisku zajmuje 200-500 lat 

5) Opona gumowa  z samochodu stanowi obciążenie  dla środowiska na ok  265 lat. 

6) Butelki PET i plastikowe worki  bez których nie możemy wyobrazić sobie wielu produktów w sklepach 

rozkładają się przez 500 lat w środowisku. 

7) Szkło – zalicza się do materiałów, który z łatwością można poddać procedurze recyklingu, jednak 

wyrzucając je na ziemię sprawiamy, że będzie ulegać rozkładowi przez 4000 lat. 

 

Ćwiczenie 2.2   Segregacja odpadów 
 

Cele operacyjne: 

 

 przedyskutowanie problemu akumulacji odpadów i jego wpływu na środowisko, 

 

 zrozumienie znaczenia odpowiedniego przetwarzania odpadów, 
 

 zrozumienie znaczenia recyklingu jako jedynej i skutecznej alternatywy unieszkodliwiania 

odpadów,  

 nauka prawidłowej segregacji odpadów 
 
Materiały: 
 

 karty pracy 
 

        

Wskazówki: 
 

        Nauczyciel zadaje uczniom pytania problemowe, aby zorientować się jaki jest poziom ich wiedzy w 

zakresie omawianego tematu. W kolejnej części lekcji, uczniowie pracują w grupach, wykorzystując karty pracy. 

Niezbędnych informacji poszukują w Internecie lub proszą o wskazówki nauczyciela. 
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Ćwiczenie 2.3   Wpływ kwaśnych deszczy na produkty wykonane z tworzyw sztucznych 
 
 

Ćwiczenie to skupia się na tworzywach sztucznych, na które oddziałują kwaśne deszcze. Pojawia się więc pytanie 

czy kwaśne deszcze mają wpływ na rozkład tworzyw sztucznych. Uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą 

kwaśnych deszczy, ich przyczyn i wpływu na środowisko. W oparciu o przeprowadzone doświadczenia ich 

zadaniem będzie określenie czy kwaśne deszcze mają wpływ na rozkład tworzyw sztucznych. 

Cele operacyjne: 

 

 poznanie przyczyn kwaśnych deszczy i ich wpływu na środowisko, 
 

 zdecydowanie (w oparciu o przeprowadzone doświadczenia) czy kwaśne deszcze mają wpływ na 

rozkład tworzyw sztucznych. 

Wskazówki: 

 

Nauczyciel zadaje pytania związane z przyczynami kwaśnych deszczy. W miarę postępu dyskusji, zaczyna się 

ona koncentrować na wpływie kwaśnych deszczy na różne materiały, w tym tworzywa sztuczne. Uczniowie 

stawiają hipotezy i zapisują swoje odpowiedzi na kartach pracy. 

Uczniowie badają wpływ kwaśnych deszczy na tworzywa sztuczne i inne wybrane materiały (kreda, bawełna, 

drewno) poprzez wykonywanie doświadczeń. Na samym końcu, porównują odporność różnych materiałów na 

działanie kwaśnych deszczy. Wyniki zapisują w tabeli i na tej podstawie wyciągają odpowiednie wnioski.  

Ćwiczenie 2.4   Recykling tworzyw sztucznych – wykorzystanie metody projektu 
 
 

Ćwiczenie to skupia się głównie na pracy grupowej uczniów. Każda grupa powinna liczyć 3 lub 4 uczniów. 

Nauczyciel rozdaje grupom karty pracy (każda grupa dostaje jedną kartę pracy). Wskazane jest, aby były one 

dostarczone uczniom co najmniej miesiąc wcześniej tak, aby mieli oni możliwość zebrania potrzebnych 

informacji. Wynikiem pracy uczniów są nie tylko odpowiedzi na kartach pracy, lecz również przedstawienie 

wyników w formie posteru lub prezentacji wykonanej w programie PowerPoint na forum klasy. 

1) Karta pracy dla “Dziennikarzy” 
 

Wciel się w inteligentnego dziennikarza, który chce ujawnić, co kryje 

się za danym problemem. Twoim zadaniem jest zrozumienie systemu 

oznaczeń, które spotykasz na różnego rodzaju opakowaniach każdego 

dnia. Niewiele osób wie, co oznaczają poszczególne symbole i czy 

wytwórcy we właściwy sposób oznaczają opakowania swoich 

produktów. Twoim zadaniem będzie zbadanie tej sprawy, a następnie 

poinformowanie społeczeństwa o istniejącym stanie rzeczy w artykule 

prasowym. 

Zadania dla dziennikarzy: 
 

1) Przyjrzyj się różnym opakowaniom żywności, butelkom PET, pudełkom, itp. i zauważ różnego rodzaju 

trójkątne oznaczenia i podobne symbole, 

2) Oderwij te oznaczenia lub przerysuj je na kartkę. 

3) Postaraj się znaleźć informacje odnośnie znaczenia poszczególnych symboli, a także tego jak powinno się 

postępować z określonym rodzajem opakowań. 
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4) Dowiedz się co się dzieje z odpadami w Twoim mieście. 

5) Narysuj prosty komiks „Z życia butelki PET”. 

6) Skoncentruj się na odpadach poddanych segregacji i postaraj się odpowiedzieć na pytanie „Co dzieje się z 

butelką PET po wyrzuceniu jej do pojemnika na tej rodzaj odpadów?” 

7) Napisz artykuł do gazety, w którym przedstawisz swój projekt. 

2) Karta pracy dla “Detektywów“ 

 

Zadanie: zbadaj cykl życiowy szklanych i plastikowych butelek. 
 

1) Dowiedz się jakie są zalety i wady plastikowych i szklanych butelek. Zebrane dane umieść w tabeli. 

2) Porównaj cykl życiowy szklanej i plastikowej butelki, postaraj się zobrazować je na rysunkach. 

3) Jak przebiega recykling szkła, a jak plastikowych butelek? 

4) Znajdź zakład produkcyjny w Twoim sąsiedztwie, w którym tworzywa sztuczne są poddawane 

recyklingowi i dowiedz się, jakie produkty są tam wytwarzane i w jaki sposób. 

5) Jak długo przebiega w środowisku rozkład papieru, szkła i tworzyw sztucznych? 

6) Zapoznaj się z historią tworzyw sztucznych i dowiedz się, kto wyprodukował pierwsze tworzywo sztuczne 

i jaka nazwa została nadana temu materiałowi. 

7) Jak wytwarzane są tworzywa sztuczne? Zaznajom się z co najmniej dwoma sposobami ich produkcji. 

 

3) Karta pracy dla “Zwykłych obywateli” 
 

Twoja grupa będzie reprezentować zwykłych obywateli, którzy starają się zrozumieć proces segregacji 

odpadów. Twoim zadaniem jest dowiedzenie się, jakie rodzaje pojemników na odpady stosowane są powszechne 

w okolicy, w której mieszkasz, co należy wrzucać do poszczególnych pojemników, a co pod żadnym pozorem nie 

powinno do nich trafić. 

Poszukaj odpowiedzi na następujące pytania: 

 
1)  Jakie są rodzaje pojemników na odpady poddawane segregacji? 

 
2)  Sporządź tabelę (tab.9) z zestawieniem odpadów, które nadają się/nie nadają się do umieszczenia w 

pojemnikach na odpady poddawane segregacji. Wymień co najmniej pięć przykładów z każdej 

grupy. 

Tabela. Propozycja tabeli na różne odpady, które można umieścić/nie należy umieszczać w pojemnikach 

przeznaczonych na odpady poddawane segregacji. 
 
 

 Kosz Należy Nie należy  

 Papier    

 Tworzywa sztuczne    

 Szkło    

 

3)  Ile odpadów produkujesz tygodniowo? Zbierz wszystkie śmieci z jednego dnia (np. podczas weekendu), 

zważ je wieczorem i przemnóż przez 7.  

4) Jaki ułamek tych odpadów stanowiły tworzywa  

sztuczne? 

5) Segregujesz odpady w szkole? W jaki sposób 
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to przebiega? 

6) Jak daleko od szkoły znajdują się najbliższe  

pojemniki na segregowane odpady? 

 
 

4) Karta pracy dla „Pracowników firmy przetwarzającej tworzywa sztuczne“ 

Wyobraź sobie, że członkowie Twojej grupy są pracownikami firmy zajmującej się przetwórstwem tworzyw 

sztucznych. 

1) Dowiedz się, czy tego rodzaju firmy znajdują się na terenie Polski. 

2) Wymyśl nazwę dla Twojej firmy. 

3) Rozdziel stanowiska w firmie wśród członków grupy. 

4) Dowiedz się, jak wygląda organizacja pracy w tego rodzaju firmie. 

5) Zapoznaj się z trzema procedurami stosowanymi podczas przetwarzania tworzyw sztucznych (źródła państwowe). 

6) Postaraj się opisać te procedury w sposób zrozumiały dla kolegów z klasy. 

7) Postaraj się zilustrować te procedury na rysunku. 

8) Zajmij się recyklingiem bardziej szczegółowo. Jeżeli znalazł się on wśród wyżej wspomnianych procedur, 

poświęć większość czasu właśnie na ten proces, jeżeli nie, opisz go niezależnie. 

9) Dlaczego nie powinno się palić butelek PET? 

 
. 

 
 
 
 

 
 

 

PODJEDNOSTKA 3.  Polimery wokół nas 
 
 

Ćwiczenie 3.1  Materiały wokół nas –tworzywa sztuczne i polimery 
 

Cele operacyjne: 

  zrozumienie pojęcia polimeru i tworzywa sztucznego, umiejętność odróżnienia tych dwóch pojęć.  

  uświadomienie znaczenia i rosnącego rozpowszechnienia tworzyw sztucznych i polimerów jako 
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materiałów służących społeczeństwu i człowiekowi. 

Materiały: 

  literatura, Internet 
Wskazówki: 

Wykonanie i uwagi dla nauczyciela (niebieską czcionką zaznaczono uwagi dla nauczyciela): 

 omów temat następujących materiałów 

Wybierz 10 losowych przedmiotów; zapisz ich nazwy  

 Uczniowie mogą wybrać cokolwiek,;lista przedmiotów może przedstawiać się 
następująco: 

  krzesło 

  samochód 

  plecak 

  kurtka 

  kubek jogurtu 

  ołówek 

  ławka 

  okulary 

  chusteczka do nosa 

  torba do szkoły 

  tablica do notatek/ogłoszeń 

 Gdy uczniowie sporządzą swoje listy, nauczyciel zadaje pytanie odnośnie obecności 

polimerów i tworzyw sztucznych w wymienionych przedmiotach. 

Wśród wymienionych przedmiotów zaznacz te, które są wykonane z materiałów zawierających polimery. 

Dla wymienionych przedmiotów można sporządzić, np. poniższe opisy i uczniowie powinni 

zidentyfikować następujące materiały: 
  krzesło – może być drewniane, z metalowymi nogami. Drewno jest materiałem złożonym głównie 

(w ok. 43%)z celulozy, która jest polimerem glukozy. Krzesło może być również wykonane z 

materiałów „sztucznych”, np. z polietylenu lub polipropylenu, wtedy oczywiście również zawiera 

polimer, może być także posiadać pokrycie, które jest często wykonane z włókien z tworzyw 

sztucznych. 

  samochód– współczesny samochód jest wykonany z wielu rodzajów polimerów, np. włókna 

tekstylne na siedzeniach, tablice rozdzielcze, dywaniki, itd. W dzisiejszych samochodach, zawartość 

tworzyw sztucznych dochodzi do 12-15% (http://www.autorevue.cz/automobily-jen-z-plastu-uz-se-

to-blizi) i ciągle rośnie. Podane wartości są procentami wagowymi, np. samochód ważący 

2000 kg zawiera około 280 kg polimerów. Z uwagi na fakt, że gęstość polimerów jest 4 -8 razy 

mniejsza niż np. stali, zawartość objętościowa tworzyw sztucznych w samochodzie może 

wynosić około 50%. 

  plecak – plecaki są obecnie wykonywane głównie z włókien syntetycznych, które oczywiście są 

polimerami 

  kurtka  –  podobnie jak plecaki, również kurtki są obecnie wykonane głównie z syntetycznych 

włókien polimerowych. Np. bardzo popularny Gore-Tex jest polimerem – politetrafluoroetylen 

(PTFE) pokrytym pomiędzy warstwami poliamidem lub poliestrem. Kurtka (a nawet plecak) mogą być 

również wykonane z bawełny która również jest polimerem (celuloza) lub z innych włókien 

naturalnych, które również są prawie wyłącznie substancjami polimerowymi. 

  kubek jogurtu  –  opakowanie naszego pysznego jogurtu jest bardzo często wykonane wyłącznie z 

polimeru – polistyrenu (PS). Jogurt można również kupić w pojemnikach szklanych, jednak nie jest 

to zbyt często spotykane opakowanie. 

  ołówek – drewniany ołówek jest polimerem (gdyż zawiera celulozę), długopisy mają zwykle 

obudowę wykonaną z polimerów syntetycznych 

  ławka – najczęściej drewniana, choć zdarzają się również takie, które są wykonane z polimerów 
syntetycznych. 

  okulary – nie muszą, np. metalowe oprawki i szkła, ale tego typu okulary są zwykle droższe i 

cięższe, w szczególności w przypadku szkieł dioptrycznych (i gdy ilość dioptrii jest większa). Z tego 

względu, nawet w produkcji okularów promuje się polimery i oprawki, a także soczewki wykonane z 

polimerów syntetycznych są coraz częściej spotykane. Zaletą tego rodzaju okularów jest duża 

różnorodność produktów, niska waga oraz stosunkowo niska cena. 

  chusteczka  – zwykle są wykonane z bawełny lub papieru – obydwa te materiały są zbudowane z 

http://www.autorevue.cz/automobily-jen-z-plastu-uz-se-to-blizi
http://www.autorevue.cz/automobily-jen-z-plastu-uz-se-to-blizi
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polimeru - celulozy 

  torba do szkoły – jest bardzo podobna do plecaka, zwykle wykonana z włókien syntetycznych i 

polimerów syntetycznych, z dodatkiem takich elementów jak klamry, itp. W przypadku gdy są one 

wykonane z włókien naturalnych są to znów w przeważającej części materiały polimerowe. 

  tablica do notatek/ogłoszeń – jeśli jest drewniana lub korkowa, zawiera polimery – celulozę lub 

suberynę (polimer, z którego w głównej mierze składa się korek, nadający mu jego właściwości).  

 Uczniowie z pewnością nie zidentyfikują poprawnie wszystkich materiałów, np. zwykle nie rozpoznają drewna 

jako materiału składającego się w dużej mierze z polimerów. Nauczyciel naprowadza więc uczniów na poprawne 

klasyfikacje, może również wypisać materiały na tablicy i omówić je z uczniami. 

 W podsumowaniu można stwierdzić, że (nasz wybór był naprawdę losowy) większość przedmiotów zawiera 

substancje polimerowe, pełniące role funkcjonalnych materiałów (np. nie będących tylko opakowaniem lub 

nadających tylko i wyłącznie walory estetyczne). Uwagi te odnoszą się również do kubka jogurtu (spośród 

naszych przykładów) – jego transport i przechowywanie byłyby niemożliwe lub znacznie utrudnione gdyby 

nie posiadał on właściwego opakowania. Przedmioty nie zawierające polimerów nie są liczne (np. 

przedmioty metalowe, ceramiczne, diamentowe, grafitowe, itp.) 

 W podsumowaniu można więc stwierdzić, że większość przedmiotów wokół nas jest zbudowana z materiałów 

polimerowych. Znaczenie polimerów jest więc ogromne i zrozumienie ich składu, właściwości i sposobów 
analizy jest niezwykle ważne, a wręcz niezbędne dla społeczeństwa i życia człowieka. 

 

Określiliśmy ogólnie, które produkty zawierają polimery. Ale czym właściwie jest polimer? Skonstruuj możliwie 

najlepszą definicję polimeru. Możesz w tym celu wykorzystać również inne źródła, jak np. podręcznik lub inną 

literaturę czy Internet. Jeśli wykorzystujesz definicję stworzoną wcześniej przez kogoś innego, powinieneś być w 

stanie umieć ją wyjaśnić pozostałym osobom opierając się na przykładach i być przygotowanym na krytykę oraz 

zarzuty, że jej do końca nie rozumiesz. 

 

 Uczniowie z reguły przypuszczają czym jest polimer, ale nie wiedzą tego dokładnie. Z tego względu dobrze 

jest dać im możliwość stawiania hipotez w grupach, aby następnie na ich podstawie stworzyć definicję lub 

przynajmniej wyjaśnienie tego pojęcia. Wyniki pracy poszczególnych (wybranych) grup będą udostępniane 

pozostałym uczniom. W dyskusji kierowanej przez nauczyciela, kolejne grupy konfrontują się ze sobą i 

wyrażają krytyczne opinie na temat sformułowanych definicji, wzbogacając i doskonaląc wiedzę z zakresu 

polimerów. Następnie wprowadzane jest pojęcie tworzyw sztucznych. 

 
Czy tworzywo sztuczne jest tym samym co polimer? Postaraj się wyjaśnić różnice pomiędzy tymi pojęciami. 

 

 Nauczycie kieruje dyskusją uczniów. Początkowo, starają się oni stwierdzić czy tworzywo sztuczne jest tym 

samym czym polimer czy też nie, a następnie w grupach szukają różnic pomiędzy tymi pojęciami. Z pomocą 
nauczyciela powinni dojść do definicji „tworzywa sztucznego”. Z uwagi na brak ścisłości w tej materii, 

uczniowie prawdopodobnie również nie dojdą do jednoznacznych wniosków. Pojęcia polimeru i tworzywa 

sztucznego często pokrywają się dla określonych produktów, jednak polimer jest pojęciem bardziej ogólnym. 

Do pojęcia tworzywa sztucznego zaczęto się odnosić w chwili, gdy stały się one wieloskładnikowym 

materiałem konstrukcyjnym i technicznym. Jeśli polimer nie jest więc przeznaczony do obróbki technicznej, 

nie powinno się go nazywać tworzywem sztucznym. W praktyce, tworzywa sztuczne często nazywa się 

polimerami syntetycznymi, np. jako materiały, które są syntezowane sztucznie (dlatego są one często 

nazywane materiałami sztucznymi). Polimerów naturalnych (papier, drewno, bawełna) nie określa się 

mianem tworzyw sztucznych, pomimo, że również często są stosowane jako materiały konstrukcyjne. 

 
Co nazywamy polimerem syntetycznym i które z wybranych produktów je zawierają? 

 

 W podobnej dyskusji jak poprzednio, uczniowie mają za zadanie zdefiniować pojęcie polimeru 

syntetycznego (np. polimer wytworzony w wyniku syntezy z monomerów), aby zrozumieć w ten sposób 
pojęcie monomeru i reakcji polimeryzacji. Nauczyciel ocenia w sposób krytyczny definicje i wyjaśnienia 

podawane przez uczniów. Z powyższej listy przedmiotów polimery syntetyczne można często znaleźć w:  

   krześle  –  krzesło może być wykonane z “materiałów sztucznych”, np. z polietylenu lub 

polipropylenu, może również mieć pokrycie wykonane z włókien syntetycznych   

  samochodzie – współczesny samochód jest wykonany z wielu rodzajów polimerów, np. włókna 

tekstylne na siedzeniach, tablice rozdzielcze, dywaniki, itd. W dzisiejszych samochodach, zawartość 

tworzyw sztucznych dochodzi do 12-15% (http://www.autorevue.cz/automobily-jen-z-plastu-uz-se-to-

blizi) i ciągle rośnie. Są to głównie polimery syntetyczne, jak politereftalan etylenu (PET), 

polistyren (PS), polietylen i wiele innych.  

http://www.autorevue.cz/automobily-jen-z-plastu-uz-se-to-blizi
http://www.autorevue.cz/automobily-jen-z-plastu-uz-se-to-blizi
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  plecak - plecaki są obecnie wykonywane głównie z włókien syntetycznych, które oczywiście są 

polimerami  

  kurtka  –  podobnie jak plecaki, również kurtki są obecnie wykonane głównie z syntetycznych 

włókien polimerowych. Np. bardzo popularny Gore-Tex jest polimerem – politetrafluoroetylen 

(PTFE) pokrytym pomiędzy warstwami poliamidem lub poliestrem. Kurtka  (a nawet plecak) mogą 

być również wykonane z bawełny która również jest polimerem (celuloza) lub z innych włókien 
naturalnych, które również są prawie wyłącznie substancjami polimerowymi. 

   kubek jogurtu –  opakowanie naszego pysznego jogurtu jest bardzo często wykonane wyłącznie z 

polimeru – polistyrenu (PS). Jogurt można również kupić w pojemnikach szklanych, jednak nie jest to 

zbyt często spotykane opakowanie 

  ołówek– jeśli mamy na myśli ołówek drewniany, nie zawiera on polimerów syntetycznych , ale 

są również ołówki, których obudowa jest z nich wykonana (np. ołówki automatyczne) 

  ławka najczęściej drewniana, choć zdarzają się również takie, które są wykonane z polimerów 

syntetycznych. 

  okulary – nie muszą, np. metalowe oprawki i szkła, ale tego typu okulary są zwykle droższe i 

cięższe, w szczególności w przypadku szkieł dioptrycznych (i gdy ilość dioptrii jest większa). Z tego 

względu, nawet w produkcji okularów promuje się polimery i oprawki, a także soczewki wykonane z 

polimerów syntetycznych są coraz częściej spotykane. Zaletą tego rodzaju okularów jest duża 

różnorodność produktów, niska waga oraz stosunkowo niska cena. 

  chusteczka  – zwykle są wykonane z bawełny lub papieru – obydwa te materiały są zbudowane z 

polimeru – celulozy, polimery syntetyczne nie są obecnie stosowane do produkcji chusteczek. 

  torba do szkoły – jest bardzo podobna do plecaka, zwykle wykonana z włókien syntetycznych i 

polimerów syntetycznych, z dodatkiem takich elementów jak klamry, itp. W przypadku gdy są one 

wykonane z włókien naturalnych są to znów w przeważającej części materiały polimerowe. 

  tablica do notatek/ogłoszeń – jeśli jest drewniana lub korkowa, zawiera polimery – celulozę lub 
suberynę (polimer, z którego w głównej mierze składa się korek, nadający mu jego właściwości). 

Są jednak również tablice wykonane z polistyrenu (PS), który jest polimerem syntetycznym.  

 We wnioskach można stwierdzić, że materiały polimerowe są zawarte w znakomitej większości produktów, 

polimery syntetyczne znajdują się w mniejszej ilości produktów, lecz mimo to, połowa (lub nawet więcej) 

wybranych przedmiotów może je mieć w swoim składzie. 
 

Dlaczego polimery syntetyczne są tak powszechne? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w następującym 

ćwiczeniu. 

 

Ćwiczenie 3.2 Polimeryzacja - polikondensacja. 

 

Cele operacyjne: 

1)  Pokazać jeden ze sposobów otrzymywania polimerów. 

2)  Zrozumienie pojęcia polikondensacji jako metody otrzymywania polimerów 

 

 
Mater

iały: 
Roztwór chlorku kwasu adypinowego w heksanie, wodny roztwór heksano-1,6-diaminy, zlewka, pręcik 

szklany, pęseta 

 

Wykonanie: 

1) Wlej roztwór chlorku kwasu adypinowego w heksanie do wąskiej wysokiej 

zlewki. 

2) Ostrożnie wlej wodny roztwór heksano-1,6-diaminy do zlewki z roztworem 
chlorku kwasu adypinowego pod warstwą heksanu. 

3) Cienka warstwa syntetycznego polimeru tworzy się na granicy dwóch 

roztworów. 

4) Wyjmij polimer za pomocą pęsety nad powierzchnię roztworów i zwiń go 

na szklanym pręciku.  

 

Dyskus

ja: 

Polimery można otrzymywać w wyniku trzech różnych polireakcji – polimeryzacji, polikondensacji i poliaddycji. 
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Polimeryzacją nazywamy przyłączanie monomerów do jego wiązania podwójnego  (z udziałem makrojonów lub 

rodnikowa). Podczas polikondensacji polimer tworzy się z monomerów dwufunkcyjnych, a jednocześnie 

uwalniane są małe cząsteczki jak woda czy dwutlenek węgla. Poliamidy (Nylon, Silon) powstają zwykle w reakcji 

polikondensacji. Tworzą się zwykle z reakcji dwufunkcyjnych kwasów karboksylowych (lub ich chlorków) i 

diamin, z uwolnieniem wody lub kwasy chlorowodorowego. 

 

 
Jakie są właściwości mechaniczne powstającego polimeru? 
Jest twardym i trwałym włóknem. 

 
Do jakiej grupy polimerów zalicza się przygotowany polimer? 

Poliami

dy.  

 

Ćwiczenie 3.3 Sieciowanie polimerów 

 

Cele operacyjne: 

1)  Zapoznanie się z procesem sieciowania polimerów i wynikających z tego zmian w ich 

właściwościach mechanicznych. 

Mater

iały: 

boraks, dwie zlewki (o różnej wielkości), biały klej, waga, gorąca woda, pręcik szklany, barwniki, łyżka, 
szmatka 

 

Wykonanie: 

1) W zlewce rozpuść ok. 4g boraksu w 100 ml gorącej wody i dobrze wymieszaj w celu całkowitego 

rozpuszczenia boraksu. 

2) W drugiej zlewce rozpuść 10 ml białego kleju w 5-6 ml gorącej wody i dodaj kilka kropli 

wybranego barwnika. Dobrze wymieszaj. 
3) Dodaj 2 łyżki sporządzonego roztworu boraksu do mieszaniny wody i kleju i wymieszaj. 

4) Wyjmij utworzoną bryłę polimeru, osusz ją i ubij w dłoniach przez kilka minut. 

5) Pobaw się chwilę utworzonym polimerem, zwróć uwagę na jego właściwości mechaniczne. 

 

Dyskus

ja: 

Polimery syntetyczne są substancjami złożonymi z długich łańcuchów dużych cząsteczek – makrocząsteczek. Ich 

struktura przypomina łańcuch. Makrocząsteczki są zbudowane z dużej liczby mniejszych, periodycznie 

powtarzających się jednostek – segmentów łańcucha.  

 

 
Polimer liniowy 

Biały klej jest mieszaniną polimeru i wody. Cząsteczki polimeru są ułożone jak małe kawałki spaghetti. Splątane 

cząsteczki nadają klejowi lepkiego, ale nie płynnego charakteru. Gdy pozostawimy go na powietrzu, woda znajdująca 

się w mieszaninie paruje, a łańcuchy polimerowe sklejają się ze sobą. 

Dodatek Boraksu, zawierającego jony boranowe sprawia, że mogą się tworzyć połączenia pomiędzy łańcuchami 
cząsteczek polimerowych z utworzeniem sieci trójwymiarowej. W konsekwencji, właściwości polimeru ulegają 

zmianie i glut jest bardziej stały niż wyjściowy biały klej (tak samo jak to ma miejsce w sytuacji, gdy rozgotujesz 

spaghetti). Oczywiście glut jest równocześnie mniej klejący i bardziej elastyczny od białego kleju. 
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Wiesz, że biały klej jest nieusieciowanym polimerem liniowym. Co się dzieje po dodaniu boraksu? 

Powstaje trójwymiarowa sieć usieciowanego polimeru. Łańcuchy zostają przedłużone. 

 

Jak zmieniają się właściwości utworzonego polimeru? 

Glut jest bardziej twardy w porównaniu z wyjściowym białym klejem (tak samo jak to ma miejsce w sytuacji, gdy 

rozgotujesz spaghetti). Oczywiście glut jest równocześnie mniej klejący i bardziej elastyczny od białego kleju. 

 
Dlaczego biały klej klei? Jaki jest mechanizm tego zjawiska? 

Biały klej jest mieszaniną polimeru i wody. Cząsteczki polimeru są ułożone jak małe kawałki spaghetti. Splątane 

cząsteczki nadają klejowi lepkiego, ale nie płynnego charakteru. Gdy pozostawimy go na powietrzu, woda znajdująca 

się w mieszaninie paruje, a łańcuchy polimerowe sklejają się ze sobą. 

 

 

Ćwiczenie 3.4 Otrzymywanie polimerów, modyfikowanie ich właściwości 

 

Cele operacyjne: 

1) poprzez doświadczenie wykażemy, że warunki przygotowania polimeru mogą wpływać na jego strukturę i 

właściwości. Dlatego też, jest absolutnie konieczne, aby polimer przygotowywano w określonych 

warunkach, jeśli chcemy aby charakteryzował się on pożądanymi właściwościami i mógł spełniać swoją 

funkcję. 

Mater

iały: 

Pianka poliuretanowa (spray), dwa puste pudełka po zapałkach, lampa, zegarek 

 
Wykonanie: 

1) Weź puste pudełka po zapałkach i jeden z nich namocz w wodzie. Obydwa pudełka powinny być częściowo 

zamknięte. 

2) Postaraj się napełnić pudełka taką samą ilością pianki poliuretanowej, przy czym najpierw napełnij to, które 

jest suche. 

3) Obserwuj, jak szybko rośnie pianka poliuretanowa. 
4) Zaczekaj aż pianka stwardnieje i wyschnie. Przetnij pudełka i porównaj strukturę obydwu pianek. 

 

Dyskus

ja: 

1) Dlaczego jedno z pudełek zwilżono wodą i jaki to miało wpływ na tworzenie polimeru? 

2) Biorąc pod uwagę budowę polimeru, do jakich celów mógłby być on zastosowany? 

 
Pianka poliuretanowa (PUR) w formie sprayu może być jednoskładnikowa (prepolimer) lub dwuskładnikowa 

(dwa monomery). W wyniku poliaddycji powstają ugrupowania –NH–, które w niewielkim stopniu mogą ulec 

przekształceniu do grup izocyjanianowych. W czasie reakcji, następuje proces inicjacji - wynik reakcji tych grup z 

wodą (wilgocią zawartą w powietrzu), następnie tworzy się produkt pośredni – kwas N-arylo-karbaminowy, z 

którego uwalniany jest dwutlenek węgla prowadzący do spienienia poliuretanu. 

 

R=N=C=O + H2O → …–R–NH–COOH…→ …–R–NH2 + CO2↑(gaz) 

izocyjanian kwas N-arylo-karbaminowy  amina 

 
Utworzona amina reaguje z izocyjanianem (monomerem lub nowo utworzoną grupą) tworząc 

polimer poliuretanowy. 

 

…–R=N=C=O + NH2–R–…→ …–R–NH–CO–NH–R–… 

 

Pianki poliuretanowe są wykorzystywane jako izolatory, ich zaletą jest fakt, że z jednej strony są wodoodporne, a 

z drugiej absorbują wilgoć z powietrza, pozwalając „oddychać” izolowanym elementom. 

Reakcja jest inicjowana przez wodę, jej obecność w mieszaninie reakcyjnej przyczynia się więc do całkowitego 

przebiegu reakcji i na utworzeniu polimeru wysokiej jakości, wzmocnionego w całej objętości, co powinno być 
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widoczne po przecięciu go na pół. Obecność wody spowoduje również minimalne przyspieszenie reakcji - np. 

pianka utworzy się w krótszym czasie. 

W doświadczeniu wykazano również, że struktura, a w konsekwencji również właściwości polimerów mogą być 

modyfikowane przez warunki ich otrzymywania, co dodatkowo poszerza spectrum właściwości materiałów 

polimerowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymana pianka poliuretanowa; po lewej stronie znajduje się produkt przygotowany w 

wilgotnym pudełku. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekrój przez piankę poliuretanową; po lewej stronie znajduje się produkt przygotowany w 

wilgotnym pudełku. 

 

Ćwiczenie 3.5. Właściwości polimerów 

 

Cele operacyjne: 

1) W wyniku własnych badań, uczniowie powinni dojść do wniosku, że polimery są substancjami o bardzo 

różnych właściwościach, związanych z ich strukturą chemiczną. Może to zostać wykorzystane do 

wyboru odpowiedniego materiału do zaprojektowania i wytworzenia określonego produktu, jak również 
do identyfikacji próbki nieznanego polimeru. 

 

Wskazówki: 

Będziemy się starali zbadać właściwości niektórych polimerów, w głównej mierze syntetycznych. 

Dostarczone próbki materiałów zostaną poddane kilku testom, na podstawie których zostaną wyciągnięte 

wnioski odnośnie ich właściwości. Postaraj się wybrać takie właściwości, które mogą zostać zbadane w 

przypadku materiałów polimerowych, np. takie, które chcielibyśmy znaleźć w określonych produktach 

wykonanych z tych materiałów. 

Zakres obserwowanych własności może być z pewnością bardzo duży, jednak istotne dla różnych 

produktów niewątpliwie są: 

- masa produktu – badaną właściwością materiału będzie jego gęstość, która jest bardzo istotnym 

parametrem, np. w przestrzeni powietrznej czy w przemyśle motoryzacyjnym. Np. redukcja masy o 100 kg 
pozwala zmniejszyć zużycie paliwa o 0,4  l (http://www.autorevue.cz/automobily-jen-z- plastu-uz-se-to-

blizi) 

-    odporność na ścieranie – badaną właściwością jest wytrzymałość i twardość materiału 

- kolor produktu, możliwość jego wyboru – pożądane jest aby produkt mógł zostać poddany procedurze 

koloryzacji jeśli jest to konieczne, np. plastik jest w zasadzie bezbarwny, biały lub lekko zabarwiony 

-    możliwość przetwarzania lub bezpośredniego nadawania kształtu pożądanego produktu – możliwość 

http://www.autorevue.cz/automobily-jen-z-plastu-uz-se-to-blizi
http://www.autorevue.cz/automobily-jen-z-plastu-uz-se-to-blizi
http://www.autorevue.cz/automobily-jen-z-plastu-uz-se-to-blizi
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kształtowania w wyniku syntezy lub przetwarzania polimerów syntetycznych. 

- palność –  niektóre przedmioty nagrzewają się - gdy syntetyczne polimery są wykorzystane do ich 
produkcji powinny być one niepalne, o wysokiej temperaturze zapłonu. Podczas ich spalania lub 

rozkładu (depolimeryzacja lub degradacja) nie powinny uwalniać się toksyczne substancje – 
obserwowaną właściwością jest zachowanie w płomieniu. 

- zmiany podczas ogrzewania – produkt w temperaturach odpowiadających temperaturze jego pracy nie 

powinien zmieniać kształtu ani ulegać degradacji w żaden sposób. Z drugiej strony, plastyczność w 

wysokich temperaturach jest dużą zaletą podczas przetwarzania (odlewanie, formowanie wtryskowe) – 

obniża koszty i daje szeroki wachlarz możliwości zarówno jeśli chodzi o kształt, jak i funkcjonalność 
produktu – właściwość tę możemy obserwować podczas ogrzewania na kuchence lub płycie grzewczej.  

- odporność na działanie odczynników chemicznych  –  np. rury kanalizacyjne powinny być odporne na 
działanie substancji powszechnie odprowadzanych do kanalizacji. Odporność ta jest również istotna 

podczas czyszczenia plastikowych części różnych produktów lub podczas czyszczenia chemicznego 

tekstyliów wykonanych z polimerów syntetycznych – właściwość ta zostanie zbadana poprzez test 

rozpuszczalności w różnych rozpuszczalnikach.  

Niektóre właściwości polimerów syntetycznych, takie jak wygląd, gęstość trwałość mechaniczna czy 

zachowanie w płomieniu zostaną zbadane w poniższych doświadczeniach, pozostałe właściwości 

powinny zostać omówione. 

Uczniowie sami planują doświadczenia, które pozwolą im zaobserwować omawiane właściwości i starają się 

wyciągnąć odpowiednie wnioski. 
 

Materiały: 

Palnik gazowy, toluen, chloroform, woda, kwas mrówkowy, kwas siarkowy(VI), benzyna, etanol, cykloheksan, 

fenol, kuchenka lub płyta grzewcza, papier lub biała deska, dwie zlewki o pojemności 100-150 ml, igła, 

termometr, próbki tworzyw sztucznych (PE- polietylen, PP – polipropylen, PS – polistyren, POW – polioctan 

winylu, PMMA – polimetylometakrylan, PW– poliwęglan, PA – poliamid, PUR  -poliuretan, PET – politereftalan 

etylenu, PCW – polichlorek winylu, PTFE – politetrafluoroetylen, MF – aminoplasty) 

 

Uczniowie mogą również przynieść próbki tworzyw sztucznych z domu. Pożądane będzie jeśli uda się im 

wywnioskować ze skrótów podanych na określonych przedmiotach, jakie tworzywo sztuczne wchodzi w ich skład. 

Poniższe zestawienie zawiera najbardziej popularne tworzywa sztuczne wraz z przedmiotami, które są z nich 

wykonane (w nawiasach możesz znaleźć kody numeryczne, które również są często spotykane – są one 
wykorzystywane w procesie recyklingu) 

PE – polietylen (2, 4) – folie, różnego rodzaju opakowania, plastikowe szklarnie do uprawy roślin, naczynia do 

kiszenia, naczynia, sitka, kubki, opakowania kosmetyków, 

PP – polipropylen (5) -  środki medyczne (np. strzykawki, kaczki, itp.) uchwyty na narzędzia metalowe, pojemniki 

do przechowywania chemikaliów, opakowania na płyny do usuwania makijażu, maści, krople, różnego rodzaju 

opakowania (pudełka, kubki na jogurty, itp.) 

PS – polistyren (6) – zmiękczony PS  -materiał izolacyjny stosowany do izolacji cieplnej domów i różnych 

przedmiotów, opakowania i izolujących właściwościach mechanicznych i akustycznych, obudowy dla produktów 

elektronicznych, termosów, utwardzony PS – okładki na płyty CD, kasety wideo, opakowania na różnego rodzaju 

elektronikę, przedmioty znajdujące się w kuchni – pojemniki (na jogurt, ser), tarki, wieszaki, miski, tanie i 

wytrzymałe różnego rodzaju okładziny, modele samolotów i łódek, zabawki. 

POW – polioctan winylu– materiały malarskie (nazwa handlowa Latex), kleje, półprzezroczyste pokrycia 

dachowe lub implanty dentystyczne 

PMMA – polimetylometakrylan – osłony, gogle i kaski, stworzenie środowiska do konserwacji preparatów, 

implanty zębów, stawów i chrząstek, szkła do okularów, soczewki kontaktowe, kuwety, akwaria, itp. 

PW – poliwęglan – płyty CD i DVD (pokrycie obszaru danych, izolator w elektronice, płyty poliwęglanowe, 

osłony instrumentów (odtwarzacze mp3), soczewki, element aparatów fotograficznych, kamer wideo, itp. 

(http://www.koplast.cz/ostatni-termoplasty-popis-termoplastu-0/) 

PA – poliamid – koła zębate, łożyska, pokrowce, kolorowe folie, rajstopy, nici denstystyczne, sznurki do rakiet 

tenisowych, spadochrony, włókna syntetyczne (np. warstwy w materiałach typu Gore-Tex). 

PUR – poliuretan – izolacja (pianka PUR), sztuczna skóra, włókna tekstylne (lycra), zabawki, materace, 

wypełnienia tapicerek 
PET – politereftalan etylenu (1) – syntetyczne włókna tekstylne, folie taśmowe, opakowania na napoje (butelki 

PET), artykuły spożywcze i inne płyny. 

PCW – polichlorek winylu (3) – rury kanalizacyjne, dobra konsumpcyjne, pojemniki na wodę i produkty tego 

rodzaju (puszki, itp.) 

PTFE – politetrafluoroetylen – powierzchnie patelni, desek do prasowania, nart, implantów medycznych (rzadko 

odrzucane przez ludzki organizm), odzież ochronna (np. dla strażaków), aparatura dla przemysłu 

chemicznego, izolacje produktów elektrycznych, itp. 

http://www.koplast.cz/ostatni-termoplasty-popis-termoplastu-0/
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MF – aminoplasty– materiały malarskie, kleje, izolatory, produkcja dóbr konsumpcyjnych (np. naczynia), 

materiały elektrotechniczne, podszewki 

Poliizopren – korki, opony, element konstrukcyjne środków transportu, prezerwatywy, guma smarownicza, itp.  

Chloropren – kombinezony 

 
Doświadczenia zaproponowane przez uczniów i skorygowane przez nauczyciela powinny obejmować 

następujące eksperymenty: 

 

Testy polimerów: 

Test wyglądu: polimer może zostać wstępnie scharakteryzowany, a także zidentyfikowany na podstawie 

wyglądu, np. poprzez kształt (folie, włókna, odlewy,…). Opisz dokładnie wygląd i kształt badanych przedmiotów 

w poniższej tabeli. Możesz zaznaczyć więcej niż jedną opcję. Właściwości optyczne powinny zostać zbadane w 

następujący sposób: w odległości ok. 1 cm za próbką umieść fragment tekstu i na podstawie jego widoczności 

oceń przezroczystość badanych materiałów. 

 
 
Tworzywo 

sztuczne 
folia 

(F), 

włókno 
(VL), 
odlew 

VY) 

właściwości 
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błyszczący 

(L),  
matowy (M) 

chropowatość 

 

gładki  
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szorstki 

(HR) 

lepkość  

lepki 
(L), 

nielepki 
      (N) 

woskowa-

tość 
(V), 

tak (M) 

nie (T) 

P
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P
E
T 

       

P
C
W 

       

PTFE        

M
F 

       

Poliizopren        

 

Różny wygląd i kształt produktów, nawet tych, które są wykonane z tego samego polimeru, jest czymś naturalnym. 

Z tego względu istnieje możliwość zaznaczenia w tabeli więcej niż jednej opcji dla określonego polimeru. 

Niemniej jednak, informacje zawarte w tabeli mogą okazać się bardzo użyteczne, np. w przypadku niektórych 
polimerów uzyskanie folii jest praktycznie niemożliwe lub folie nie są wykonane z tego rodzaju materiałów. Jeśli 

produkt jest w postaci folii, to najprawdopodobniej jest wykonany z (odnosząc się do grupy wcześniej 

wymienionych polimerów) PP, PS, PCW lub PE. Niektórych polimerów nie da się otrzymać w postaci 

przezroczystych lub bezbarwnych materiałów (tworzywa fenolowe), itd. 

Sposób wypełnienia tabeli jest uzależniony od rodzaju badanych próbek. Jej największe znaczenie polega na 

wykazaniu, że polimery różnią się między sobą właściwościami oraz mogą przyjmować cały szereg kształtów i 

postaci. 
 

Gęstość polimeru: Gęstość polimeru można wyznaczyć porównując jego zachowanie wobec kilku różnych 
cieczy o znanej gęstości. Im więcej tych cieczy, tym lepiej. W oparciu o porównanie z gęstością wody (1.00 

g∙ cm
-3

) i chloroformu (1.50 g∙ cm
-3

) polimery podzielono na trzy grupy. 
 

Wykonanie:  

Do jednej ze zlewek wlej wodę, a do drugiej chloroform (pracuj pod dygestorium). Ostrożnie umieść próbkę 

tworzywa sztucznego w każdej ze zlewek i obserwuj czy unosi się ona na powierzchni czy też opada na dno. 

Wyniki zamieść w poniższej tabeli klasyfikując dany materiał do jednego z trzech przedziałów gęstości. 

 

 

Tworzywo 
sztuczne 

0-1.00 g∙ cm
-3

 0-1.50 g∙cm
-3

 >1.50 g∙cm
-3

 

PE X   
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PP X   

PS X (piana) X  

POW  X  

PMMA  X  

PW  X  

PA  X  

PUR X X  

PET  X  

PCW  X  

PTFE   X 

MF  X X 

Poliizopren  X  

 

 

Jakie wnioski płyną z otrzymanych rezultatów? 

Otrzymane wyniki jednoznacznie wskazują, że część tworzyw sztucznych charakteryzuje się gęstością 

większą od gęstości wody, poliolefiny (PE lub PP) z kolei mają gęstość mniejszą niż woda. Gęstość 

tworzyw sztucznych przekraczająca 1.5 jest jednak wyjątkiem. Polimery syntetyczne są więc stosunkowo 

lekkimi materiałami (np. mają ok. 5-6 razy mniejszą gęstość niż stal i ok. 2 razy mniejszą gęstość niż 

aluminium). Jeśli jednocześnie posiadają inne wymagane właściwości, nadają się do wykorzystania w 

przemyśle lotniczym, samochodowym, itp. gdzie każdy zaoszczędzony kilogram ma ogromne znaczenie. 

 
Oznaczanie twardości przez nakłuwanie: obserwowane będą właściwości mechaniczne 

polimeru (sztywność, twardość, kruchość i wytrzymałość) i odporność na deformację. Testy 

ww. właściwości są w rzeczywistości dużo bardziej skomplikowane; w poniższym 

eksperymencie, próbki zostaną ocenione w przybliżeniu (jakościowo) i uszeregowane według 

wzrastającej odporności na nakłuwanie igłą. 

Wykonanie

: 

Weź igłę i umieść ją w próbce tworzywa sztucznego. Zanim to zrobisz, górny koniec igły umocuj w 
gumowym korku lub innym materiale tego rodzaju w celu zapewnienia możliwie stałego nacisku na 

próbkę. Jakościowo oszacuj głębokość penetracji igły i uszereguj badane próbki pod kątem łatwości 

zagłębiania igły. 

 

Grupa I, łatwa penetracja PE, Poliizopren, PCW (zmiękczony), POW, 

PUR, PET 

Grupa II, potrzebna większa siła nacisku PP, PCW, PS, PTFE 

Grupa III, trudna penetracja PMMA, PW, PA 

 

Odporność na działanie substancji chemicznych, test rozpuszczalności: 

Poszukujemy substancji chemicznej lub rozpuszczalnika, w którym można rozpuścić badany polimer. 

Wykonanie: 

Nanieść kilka kropel rozpuszczalnika na badaną próbkę tworzywa sztucznego i obserwować (po upływie 

ok. 60 sekund) czy plastik jest lepki - wtedy wynik testu należy przyjąć jako pozytywny. Na podstawie 

wyników doświadczenia uzupełnij poniższą tabelę: 

 

 

Tworzywo 
sztuczne 

toluen benzyna chloroform etanol Kwas 

mrówkowy 

cykloheksan woda Stężony kwas 

siarkowy(VI) 

P
E 

X X       

P
P 

X X       

P
S 

X X X      

POW    X     

PMMA   X      

P
W 

  X      

P
A 

    X    

PU
R 

        

PE
T 

       X 

PC
W 

     X   
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PTFE         

M

F 

        

Poliizopren X  X   X   

Jakie wnioski można wyciągnąć w oparciu o wypełnioną tabelę? 
Badane polimery syntetyczne są materiałami o różnych właściwościach chemicznych, rozpuszczalnych w 

różnych rozpuszczalnikach (zgodnie z ich budową), głównie o charakterze niepolarnym. W znakomitej 

większości przypadków, materiały te są odporne na działanie wody i PTFE i MF. Zastosowanie 

poszczególnych materiałów wynika z ich właściwości, lub można też powiedzieć, że określone 

właściwości determinują dane zastosowania. Np. PE nie powinien być stosowany do wytwarzania 

przedmiotów, które mogą mieć styczność z niepolarnymi rozpuszczalnikami; natomiast nie ma tego 

rodzaju problemu w przypadku wody i rozpuszczalników polarnych. 

 

Zachowanie w płomieniu: (na podstawie http://ufmi.ft.utb.cz/texty/kzm/KZM_05.pdf) W oparciu o skład polimeru, 

określona próbka materiału charakteryzuje się typowym zachowaniem przejawiającym się zmianą koloru 

płomienia, zapachem, spalaniem (palny vs niepalny), dymem, itd. Możesz również zbadać pozostałość próbki – 
czy jest zwęglona, brązowawa, prawie niezmieniona lub np. zgrubiała. Obserwuj zachowanie Twoich próbek w 

płomieniu, a po ich usunięciu z płomienia, zgodnie z poniższą instrukcją, uzupełnij tabelę. 

Łatwość zapłonu próbki 

a)  Próbka jest bardzo łatwa do zapalenia (ZÁP) 

b)  Próbka nie jest łatwa do zapalenia (NEZ) 

Palność – próbka po zapaleniu i usunięciu z płomienia: 

a)  pali się dalej (HOŘ) aż do całkowitego spalenia, 

b)  powoli gaśnie (UHAS) i nie jest ulega całkowitemu spaleniu, po usunięciu z płomienia próbki gasną 

w różnym tempie 

c)  palna tylko w płomieniu, po jego usunięciu natychmiast gaśnie; lub niepalne – w płomieniu 

ulega jedynie stopieniu (NE) 

Zabarwienie płomienia 

b)  świecący płomień bez niebieskiego lub zielonego środka (SVB) 

c)  świecący płomień z niebieskim lub zielonym środkiem (SVZ) 

d)  nieświecący niebieski płomień (Z) 

Dym – podczas spalania obserwowane jest wydzielanie się dymu lub nie, badany jest również jego charakter. 

Wszystko to jest uzależnione od struktury chemicznej polimeru i różnego rodzaju dodatków (substancji 

pomocniczych – inicjatorów, plastyfikatorów, itp.). Dym należy obserwować na tle białej kartki papieru lub 
innej białej powierzchni. 

a)  gęsty czarny sadzowy dym (HČS) 

b)  niewidoczny lub słabo widoczny dym (N) 

c)  intensywny i ciemny – ciemny kolor dymu jest wyraźnie widoczny (IT) 

Np. tworzywa sztuczne zawierające w łańcuchu układy aromatyczne (PS, PW) produkują gęsty czarny 

sadzowy dym. Polimery nie zawierające wiązań podwójnych, z pojedynczym łańcuchem węglowym 

(poliolefiny, PE, PP) nie uwalniają dymu podczas spalania. 

Zapach dymu po usunięciu próbki z płomienia: skład chemiczny i struktura polimeru mają wpływ na charakter 

substancji uwalnianych podczas spalania, depolimeryzacji lub degradacji polimeru w płomieniu. Zapach 

niektórych z tych substancji jest bardzo charakterystyczny. 

Wykonanie: 

Natychmiast po usunięciu próbki z płomienia, ostrożnie powąchaj i zidentyfikuj zapach. Może to być: 
Zapach parafiny (P) - (podobny do zapachu palącej się świeczki), kwasu (K), styrenu (S), żywicy (D), miodu 

(M), fenolu (F), zwęglonego rogu (R), ostry (Š), aminy (A), niezdefiniowany (N). Charakter pozostałości po 

spalaniu– po usunięciu próbki z płomienia, ma ona charakterystyczną postać uwarunkowaną jej składem 

chemicznym. Próbka może być np. tylko stopiona lub spalona całkowicie, może też ulec degradacji z 

pojawieniem się innych zabarwionych substancji. Np. poliolefiny łatwo ulegają spaleniu i topią się bez 

występowania innych zabarwionych związków, pozostałości po spaleniu mają szorstką powierzchnię na skutek 

pęcznienia poprzez wydzielające się gazy, czasami pojawia się sadza, która nadaje im zabarwienie (polimery z 

układami aromatycznymi). 

Wykonanie: 

Próbka poddawana procedurze spalania jest usuwana z płomienia i ostrożnie gaszona. Pozostałości powinny 

zostać zbadane pod kątem ich koloru, ich dalsza analiza powinna być przeprowadzona przez dotykanie ich 
palcami. Rejestrowane są subiektywne obserwacje. Można wyróżnić kilka rodzajów pozostałości po spalaniu:  

 

a) gładka, bez zmian lub brązowego koloru (HLH) 

b) szorstka, brązowawy kolor (DH) 

c) czarna lub o dominującej czarnej barwie (C) 

http://ufmi.ft.utb.cz/texty/kzm/KZM_05.pdf
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d) kopcący (OČ) – sadza z próbki ociera skórę e) 

tląca się, pozostawiająca popiół (DP) 

 

Po zakończeniu eksperymentów uzupełnij tabelę: 

 

Tworzywo 

sztuczne 
Łatwość 

zapłonu 

Palność Zabarwienie 

płomienia 

Dym Zapach Wygląd 

pozostałości 

P
E 

ZÁP HOŘ SVZ N P HLH 

P
P 

ZÁP HOŘ SVZ N P HLH 

P
S 

ZÁP HOŘ SVB, smoky HČS S C, OČ 

P
O
W 

ZÁP HOŘ SVB, sparks N N DH 

PMMA ZÁP HOŘ Z (yellow tip) IT D DH 

P
W 

ZÁP NE SVB, smoky HČS F C, OČ 

P
A 

ZÁP UHAS Z ( yellow tip) IT R HLH 

P
U
R 

ZÁP HOŘ Z (yellow 
edge) 

IT A HLH 

P
E
T 

ZÁP HOŘ SVB, smoky IT M C, OČ 

P
C
W 

NEZ NE SVZ, green 
base 

N K C 

PTFE NEZ NE SVZ, green 

base 

N N HLH 

M
F 

NEZ UHAS SVB N A C 

Poliizopren ZÁP HOŘ SVB IT Š, P OČ, DH 
 

Topienie polimeru na płycie grzewczej i obserwowanie temperatury przejścia: 

Polimery są zwykle materiałami amorficznymi lub tylko częściowo krystalicznymi. Z tego względu nie można 

podać ich dokładnej  temperatury topnienia – podawany jest raczej przedział temperatur. Ponadto, co dla 

wykorzystania polimeru jako materiału jest bardzo istotne, przed osiągnięciem temperatury topnienia (czy też 

raczej dojścia do odpowiedniego przedziału temperatur), polimery miękną lub stają się elastyczne. Wspomniany 

przedział temperatur nazywany jest temperaturą zeszklenia i jest ważnym parametrem określającym właściwości 

polimerów. W poniższym ćwiczeniu postaramy się w przybliżeniu wyznaczyć tę temperaturę. 

Wykonanie: Na płycie grzewczej kładziemy metalową płytkę lub talerz (może być uszkodzony), a na nim 

umieszczamy próbkę tworzywa sztucznego. Temperatura płytki/talerza będzie mierzona. Badaną próbkę należy 

cały czas obserwować. Temperaturę zapisujemy w momencie, w którym materiał zaczyna mięknąć. 

Doświadczenie powinno zostać powtórzone trzykrotnie, a wyniki należy umieścić w tabeli. 

Tworzywo 
sztuczne 

Temperatura 

zeszklenia [°C] 
Temperatura 

topnienia 

[°C] 
PE -125 - -80 - 

PP -20 - 100 - 

PS 95 240 

POW 28 - 

PMMA 105 - 

PW 150 267 

PA 50 - 

PUR - - 

PET 69 - 

PCW 81 - 

PTFE - 327 

MF - - 

Poliizopren -70 - 

 

(dane w tabeli uzupełniono na podstawie  

http://faculty.uscupstate.edu/llever/Polymer%20Resources/GlassTrans.htm ). Wyniki uzyskane w rzeczywistości 

mogą się jednak od nich różnić (co może zostać również przedyskutowane przez uczniów), z uwagi na fakt, że 

wartość temperatury zeszklenia jest uzależniona od wielu czynników, w szczególności od struktury polimeru 
(LDPE vs HDPE, ataktyczny vs izotaktyczny, stopień polimeryzacji, itd.). Niemniej jednak, wartość tego 

parametru jest istotną właściwością polimerów i warto, aby uczniowie poznali ideę zawartą w pytaniu 

http://faculty.uscupstate.edu/llever/Polymer%20Resources/GlassTrans.htm
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Jakie wnioski płyną z przeprowadzonych doświadczeń? 

Celem przeprowadzonych doświadczeń jest (było) wykazanie, że syntetyczne (i nie tylko syntetyczne) polimery są 

substancjami o wielu różnych właściwościach (zarówno o małej jak i dużej gęstości, palne i niepalne, twarde i 

miękkie, elastyczne i nieelastyczne, o różnym wyglądzie, kolorze i odporności na czynniki atmosferyczne). 

Wspomniane właściwości fizyczne i chemiczne (np. produkty spalania) uzależnione są od ich składu 

chemicznego, struktury i innych parametrów (np. stopnia polimeryzacji). Z tego więc wynika, że  wybór 

właściwego monomeru i odpowiednich warunków prowadzenia reakcji (od których często jest uzależniona 

struktura polimeru) pozwalają na przygotowanie takiego materiału, który będzie spełniał określone wymagania 
(naczynia kuchenne, obudowy na sprzęt elektroniczny, krzesła, samochody, itp.). Warto również zwrócić uwagę 

na fakt, że pomimo, że nie wynika to bezpośrednio z przeprowadzonych doświadczeń, szereg innych właściwości 

można otrzymać przez łączenie różnych polimerów (i produkcję tzw. materiałów kompozytowych). Z tego 

względu, tak naprawdę jedynie kilka produktów i zastosowań nie pozwala na wykorzystanie polimerów do ich 

wytwarzania, a materiały polimerowe są tak rozpowszechnione, że można je znaleźć praktycznie wszędzie. 

Często konieczny jest jednak wybór odpowiedniego materiału, np. do użytku w wysokich temperaturach, itd. 

należy więc również zauważyć, że kolejną zaletą polimerów jest łatwość ich przetwarzania lub obróbki w 

wysokich temperaturach oraz stosunkowo niska cena. W połączeniu z szeregiem możliwości technicznych w 

zakresie wykorzystania materiałów polimerowych (koloryzacja, przetwarzanie, wygląd, niskie wymagania) 

polimery stają się oczywistym wyborem na materiał określonego produktu. 

Co więcej, poprzez przeprowadzanie doświadczeń, uczniowie poznają właściwości poszczególnych substancji 

polimerowych. 
Przeprowadzone doświadczenia pokazują również, że skoro polimery różnią się pomiędzy sobą, poszczególne 

eksperymenty mogą również zostać wykorzystane do ich identyfikacji, co jest również przedmiotem 

poniższego ćwiczenia. 

 

Ćwiczenie 3.6 Właściwości polimerów – elastyczność i usieciowanie 

 

Cele operacyjne: 

1) Wyjaśnienie typów struktur polimerów i wyjaśnienie właściwości balonu na podstawie struktury 

molekularnej polimeru, z którego jest on wykonany (wzmocnienie, rozbudowa sieci, itp.) poprzez proste 

doświadczenie. 
 
 

Materiały: 

Wazelina, balon (najlepiej większa liczba), długi drewniany szpikulec 
 

Wskazówki: 

Zadanie: Spróbuj przebić balon szpikulcem w taki sposób, aby nie pękł on od razu. Wykorzystując swoją 

wiedzę o strukturze (np. znalezioną w Internecie), postaraj się wyjaśnić zachowanie i właściwości 

polimeru, z którego wykonany jest balon. 

 
Wykonanie: 

1) Napompuj balon i zawiąż go 

2) Zanurz szpikulec w wazelinie na całej jego długości 

3) Wbij szpikulec powolnym obrotowym ruchem w tył balonu, w kierunku węzła. Nieustannie go obracając 

przejdź powoli do węzła. 

4) Kiedy szpikulec dojdzie do węzła, ponownie zacznij wolno i delikatnie nim obracać. 

5) Podczas przechodzenia szpikulca przez balon, zacznij ruszać szpikulcem szybciej. 

6) Postaraj się przeciągnąć szpikulec przez balon. 

 
Dyskusja: 

Wyjaśnij zachowanie balonu, dlaczego pęka w jednym przypadku i dlaczego możliwe jest przejście przez niego 

szpikulca. 

Ze względu na mniejsze napięcie balonu w pobliżu węzła, możliwe staje się przebicie go szpikulcem, bez 

spowodowania jego pęknięcia, gdyż struktura polimeru nie zostaje naruszona przez przerwanie łańcuchów, lecz 

tylko przez ich rozciąganie. Bardziej gwałtowne ruchy szpikulca sprawiają jednak, że łańcuchy ulegają zerwaniu 
i balon pęka. Siły działające na wzmocniony polimer wpływają więc również na jego właściwości i możliwości 

zastosowania. 

Balon jest wykonany z tzw. wzmocnionego polimeru. Oznacza to np. ze  liniowe łańcuchy polimerowe tworzone 

przez makrocząsteczki, zbudowane z powtarzających się jednostek połączonych za pomocą wiązań 

kowalencyjnych, są dodatkowo grupowane z utworzeniem wielowymiarowej struktury. 
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                                                                       Liniowy polimer 
 

 
 

Wzmocniony polimer 
 

Wiązania te utrzymują cząsteczki polimeru związane i pozwalają mu na rozciąganie się do określonego 

momentu, w którym siła lub napięcie na poprzecznych wiązaniach jest tak duże, że prowadzi to do ich 

przerwania i pęknięcia polimeru. 

 

 
 
 

Wzmocniony polimer po rozciągnięciu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wzmocniony polimer po pęknięciu 
 

Wskazówki: balon powinien być napompowany w ten sposób, aby jego średnica była mniejsza niż 10 cm 

(ważne jest, aby była ona mniejsza niż długość szpikulca). Szpikulec należy przewlekać przez balon bardzo 

ostrożnie. 
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a) Szpikulec przez ścianę balonu 

 
b) Powolny obrót szpikulca w celu przebicia się 

przez ścianę balonu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Przejście szpikulca przez ścianę balonu d) Szpikulec przechodzący przez balon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

e) Usuwanie szpikulca z balonu 

f) Po usunięciu szpikulca  powietrze z balonu powoli 

ucieka 
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Ćwiczenie 3.7 Właściwości polimerów –  rozpuszczanie polimerów 

Cele operacyjne: 

1) Zrozumienie struktury polimerów i wyjaśnienie zjawiska ich rozpuszczania 

2) Zrozumienie czynników wpływających na rozpuszczalność polimerów. 
 

Materiały: 

Czekolada, cukier, olej, woda, 4 zlewki (50-100 ml), guma do żucia, ząb 

 

Wskazówki: 

Zadanie: Zbadaj czy polimery rozpuszczają się w niektórych rozpuszczalnikach i co odpowiada za tę 

rozpuszczalność. 

 

Wykonanie: 
1) Pożuj przez chwilę gumę do żucia i podziel ją na trzy części, dwie mniejsze i jedną większą. Postaraj się 

zachować większą część w dobrym stanie, gdyż będziesz ją żuł ponownie. 

2) Przygotuj 4 zlewki. Do dwóch z nich wlej olej, a do dwóch pozostałych wodę. Postaraj się rozpuścić gumę 

do żucia w wodzie i w oleju, tak samo zrób z cukrem. Zapisz obserwacje. W pozostałych zlewkach z wodą i 

z olejem postaraj się rozpuścić czekoladę. Sprawdź jaki jest smak wody. Zapisz wyniki. 

3) Weź największy kawałek gumy do żucia i postaraj się go pożuć jeszcze przez chwilę. Podczas żucia gumy, 

dodaj czekolady i żuj obydwa produkty razem. Co się stało? Zapisz obserwacje. 

 

Dyskusja: 

Polimery z reguły nie są dobrze rozpuszczalne, a ich rozpuszczanie trwa dłużej, z uwagi na fakt, że podczas tego 

procesu cały łańcuch makrocząsteczki musi zostać otoczony przez cząsteczki rozpuszczalnika. Nie znaczy to jednak, 

że polimery są nierozpuszczalne  - niektóre z nich można rozpuścić. Z drugiej strony, możemy się domyślić, że 

polimery usieciowane są nierozpuszczalne, z uwagi na fakt, że stanowią one pojedynczą cząsteczkę. Polimerem 

obecnym w gumie do żucia jest poliizopren, który jest tworzony przez liniowe niepolarne łańcuchy. Jeśli chodzi o 

rozpuszczalność, w przypadku polimerów zastosowanie mają te same reguły, które obowiązują również w przypadku 

innych substancji. Tak więc, niepolarne liniowe polimery rozpuszczają się w niepolarnych rozpuszczalnikach, 

natomiast polimery zawierające łańcuchy polarne i/lub grupy są rozpuszczalne w rozpuszczalnikach polarnych. 

Poliizopren jest substancją niepolarną, dlatego też rozpuszcza się w rozpuszczalnikach niepolarnych, takich jak olej, 

benzyna, itd. W naszym doświadczeniu, guma do żucia również nie była rozpuszczalna w wodzie, natomiast uległa 

rozpuszczeniu w oleju. Z kolei cukier, który posiada polarne grupy, jest rozpuszczalny w wodzie, natomiast nie 

rozpuszcza się w oleju. Czekolada zawiera mleko kakaowe, które stanowi rodzaj niepolarnego oleju. Dlatego też, 

kiedy żujemy gumę do żucia razem z czekoladą, ulega ona rozpuszczeniu w mleku kakaowym. 

 
Czym jest guma do żucia? Polimerem? Co to za polimer? 

Polimer zawarty w gumie do żucia to poliizopren, zbudowany z liniowych niepolarnych łańcuchów. Polimer ten 

jest podobny do gumy. 

 

Dlaczego guma do żucia rozpuściła się w czekoladzie? Czy wszystkie polimery będą rozpuszczalne w 

czekoladzie? 

Poliizopren jest substancją niepolarną, stąd rozpuszcza się on w rozpuszczalnikach niepolarnych, takich jak olej, 

benzyna, itd. W przypadku naszego doświadczenia, guma do żucia rozpuściła się w oleju, natomiast nie uległa 

rozpuszczeniu w wodzie. Z kolei cukier, który posiada polarne grupy, jest rozpuszczalny w wodzie, natomiast nie 

rozpuszcza się w oleju. Czekolada zawiera mleko kakaowe, które stanowi rodzaj niepolarnego oleju. Dlatego też, 

kiedy żujemy gumę do żucia razem z czekoladą, ulega ona rozpuszczeniu w mleku kakaowym.  
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Ćwiczenie 3.8 Identyfikacja polimerów 

 

Cele operacyjne: 

1) Na podstawie wyników wcześniejszych doświadczeń uczniowie mają stworzyć materiał, który 

pozwoli im na identyfikację próbki nieznanej substancji polimerowej. 

Materiały: 

Palnik gazowy, toluen, chloroform, woda, kwas mrówkowy, kwas siarkowy(VI), benzyna, etanol, cykloheksan, 

fenol, kuchenka lub płyta grzewcza, papier lub biała deska, dwie zlewki o pojemności 100-150 ml, igła, 

termometr, próbki tworzyw sztucznych (PE- polietylen, PP – polipropylen, PS – polistyren, POW – polioctan 

winylu, PMMA – polimetylometakrylan, PW– poliwęglan, PA – poliamid, PUR  -poliuretan, PET – 

politereftalan etylenu, PCW – polichlorek winylu, PTFE – politetrafluoroetylen, MF – aminoplasty) 

 
Wskazówki: 

Zadanie  –  identyfikacja polimeru:  podczas wykonywania poprzednich ćwiczeń, z uwagi na znaczną ilość 

przeprowadzanych doświadczeń, odkryłeś określone właściwości fizyczne i chemiczne niektórych polimerów. 

Zdałeś sobie sprawę z tego, że właściwości te są dość zróżnicowane. Postaraj się zidentyfikować próbkę 

nieznanego polimeru. Jednak zanim do tego przystąpisz, przygotuj strategię działania wraz z uzasadnieniem 

kolejnych kroków. 

Na tej podstawie przygotuj protokół w formie zapisu zawierającego następujące części: 

a)  Tytuł protokołu: Jaki jest temat twojej pracy (np. Identyfikacja próbki nieznanego polimeru) 

b)  procedura badania: w skrócie, proponowana strategia  identyfikacji nieznanej próbki wraz z 

uzasadnieniem 
c)  Wyniki testów: wyniki poszczególnych doświadczeń, np. jakie były wyniki pojedynczych 

eksperymentów dla badanej próbki (np. do jakiej kategorii zalicza się jeśli chodzi o gęstość, jak zachowuje się 

w płomieniu – rodzaj dymu, zabarwienie płomienia,…)   

d)  Dyskusja: jakim polimerem jest badana próbka i dlaczego – uzasadnienie wyboru 

e)  Wnioski: Jednoznaczny wniosek odnośnie tego, jaki to jest polimer  (np. badaną próbką polimeru jest 

polietylen). 

 

Uczniowie określają rodzaj polimeru w próbce dostarczonej im przez nauczyciela, jednakże przed 

rozpoczęciem właściwych badań powinni oni opracować odpowiednią strategię działania, aby było badanie 

było efektywne. Zostaną również wykorzystane wyniki uzyskane w poprzednich ćwiczeniach. Planowane 

doświadczenia nie powinny więc być skomplikowane. Odpowiednia procedura powinna obejmować 

najpierw, np. mniej selektywne ale prostsze eksperymenty (np. klasyfikacja polimerów w oparciu o ich 

gęstość), a dopiero potem doświadczenia bardziej różnicujące różne polimery (twardość, testy 
rozpuszczalności, zachowanie w płomieniu – zabarwienie płomienia, rodzaj dymu, charakter pozostałości 

po spalaniu, itd.). Ostatnim testem powinien być test wyglądu. Oczywiście, istnieje również wiele innych 

poprawnych procedur, ważne jest jednak, aby uczniowie nie pracowali chaotycznie, lecz postępowali 

według zaplanowanej i uzasadnionej procedury. 

 

Ćwiczenie 3.9 Zastosowanie polimerów 

 

Cele operacyjne: 

1) Bazując na wiedzy o właściwościach polimerów, uczniowie powinni być w stanie  wnioskować o ich 

potencjalnych zastosowaniach i odwrotnie, powinni umieć znaleźć odpowiedni polimer do 

określonego zastosowania: 

Materia

ły: 

Literatura, Internet, notatki z ćwiczenia 2 i 3 

 

Spośród grupy przedmiotów zawierających polimery wybierz dwa. Określ swoje wymagana związane z tymi 

produktami (funkcjonalne – niepalność, wytrzymałość, twardość, kruchość: ekonomiczne – niska cena, 

możliwości dystrybucyjne, …; estetyczne – możliwość koloryzacji, nadania określonego kształtu, urabialność: 

zdrowotne – brak efektów ubocznych). W oparciu o informacje zdobyte w jednostce 2 i 3, jak również w 
Internecie i powiązanej z tematem literaturze, postaraj się znaleźć polimer odpowiedni dla danego 

zastosowania. Uzasadnij swój wybór, odnosząc się zarówno do zalet jak i wad danego materiału. 

 

Zastosowanie 1: Pokrycie patelni 
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Wymagania dla materiału:  Odporność na działanie wysokich temperatur, odporność na działanie 

odczynników chemicznych, materiał nie może być lepki, dobre przewodnictwo cieplne, brak wydzielania 

toksycznych substancji podczas degradacji. 

 

Wybrany polimer: PTFE – politerafluoroetylen 

 
Uzasadnienie: PTFE charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na działanie wysokich temperatur 

(rozkłada się powyżej 250 °C, poniżej tej temperatury nie uwalniają się pary żadnych toksycznych 

substancji) – temperatura powierzchni patelni podczas smażenia nie przekracza zwykle 200 °C. PTFE jest 

również materiałem samosmarującym się, co oznacza, że jego powierzchnia nie jest lepka. Z tego 

względu, smażone jedzenie nie przylega do patelni i piecze się równomiernie, co z kolei pozwala na 

niskie zużycie tłuszczu i oleju (a tym samym zdrowsze posiłki, o mniejszej zawartości tłuszczu). PTFE jest 

również odporny na działanie kwasów, zasad, soli i rozpuszczalników, nawet w podwyższonych 

temperaturach; z tego względu nie ma ryzyka, że ulegnie rozkładowi, np. pod wpływem kwasowych i 

zasadowych substancji zawartych w jedzeniu lub rozpuści się w oleju, prowadząc do pogorszenia jakości 
smażonej żywności. Właściwości PTFE mogą być w dalszym stopniu udoskonalane dzięki różnym 

dodatkom, np. cząstkom szkła, poprawiającym przewodnictwo cieplne i zapewniają lepszy rozkład ciepła 

na patelni. 

Cena PTFE jest jednak wielokrotnie wyższa w porównaniu z ceną pozostałych materiałów polimerowych 

i innych (np. metali). Niemniej jednak, biorąc pod uwagę fakt, że materiałów nie będących polimerami 

jest stosunkowo niewiele, a dodatkowo nie są one wolne od wad, dlatego też, pomimo wyższej ceny 

produktu, producenci akceptują PTFE jako materiał wykorzystywany podczas produkcji patelń. Ilość 

zużywanego materiału nie jest ponadto duża, jego stosowanie nie powoduje więc znaczącego wzrostu 

ceny produktu. 

Do wad można zaliczyć fakt, że w przypadku niewłaściwego traktowania produktu temperatura patelni może 

być przekroczyć 300 °C. Z tego względu konieczne jest zapewnienie (poprzez instrukcje dla użytkowników, 
wybór odpowiednich warunków gwarancji, jakościowy pomiar temperatury) właściwych warunków 

stosowania produktu w celu uniknięcia rozkładu polimeru i jego zniszczenia. Niezaprzeczalną wadą PTFE 

jest również niedostateczna wodoodporność; z powierzchnią patelni należy się więc obchodzić w odpowiedni 

sposób; nie należy zbliżać do niej ostrych przedmiotów. 

Zastosowanie 2: Materiały do produkcji opakowań, np. kubek jogurtu 

 

Wybrany polimer: PP – polipropylen 
Wymagania dla materiału:  Wybrany polimer nie może uwalniać toksycznych substancji ani reagować z 

jedzeniem przechowywanym z wykonanych z niego opakowaniach. Z uwagi na fakt, że produkty są często 

transportowane na duże odległości, wybrany polimer musi być odpowiednio trwały, ponadto powinien być 

łatwy do przetwarzania i posiadać możliwość nadawania dowolnego kształtu (produkt powinien łatwo się 

sprzedawać). Opakowania powinny również zabezpieczać ich zawartość przed wydostaniem się na zewnątrz. 

Ważnym wymaganiem opakowań jest również ich cena, która nie powinna być wyższa niż cena produktu. 

Odporność na działanie wysokich temperatur nie jest istotna, gdyż nie zakłada się przechowywania 

produktów w podwyższonych temperaturach (spowodowałoby to ich zniszczenie). Wręcz przeciwnie, niższa 

temperatura przetwarzania pozwala na łatwe nadawanie materiałowi polimerowemu pożądanego kształtu 

przy racjonalnych kosztach zużywanej energii. 

 
Uzasadnienie: Istnieje szeroki wachlarz polimerów; większość z nich posiada wymagane właściwości. 

Nieodpowiednie będą z pewnością żywice formaldehydowe i aminoplasty (mogą uwalniać toksyczne 

substancje). PTFE lub PW są również eliminowane z uwagi na wysoką cenę, najtańszymi polimerami 

charakteryzującymi się pożądanymi właściwościami są PE (rzeczywiście najtańszy) i PP. Za wykorzystaniem 

PP przemawia jego większa wytrzymałość. 

 
Omów swój wybór z innymi grupami. Spróbuj przeciwstawić się wyborowi innych grup. 

Dyskusja może obejmować właściwości, przystępność ceny, walory estetyczne produktu, itd. 
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Ćwiczenie 3.10 PARY 

 

Cele operacyjne: 

1)  Zdobyć nową i utrwalić już istniejącą wiedzę o polimerach i substancjach polimerowych z 

wykorzystaniem popularnej gry. 

Materiały i Instrukcje: 

Wydrukuj poniższe karty na grubym papierze, wytnij je nożyczkami i zagraj w grę PARY. Czym różni się ona od 

popularnej gry? Dwie pasujące do siebie karty nie są dokładnie takie same, ale zawierają powiązane ze sobą 

elementy, np. zdjęcie polimeru i jego zastosowania, budowa, nazwa, itp. Postaraj się dopasować jak najwięcej  

kart. Udanej zabawy!!! 
 
 
 
 
 
 
 

Polimer izotaktyczny tworzywo fenolowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Polimer 

syndiotaktyczny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polimer ataktyczny chloropren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polimer statystyczny 

homopolimer 



51 
 

 
 

 

Polimer 

przestrzennie 

usieciowany 

Kopolimer 

szczepiony 

 
 
 
 
 
 
 
 

Polimer usieciowany Kopolimer 

statystyczny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polimer liniowy  

Kopolimer blokowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polimer 

syndiotaktyczny 

Kopolimer 

naprzemienny 
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polimeryzacja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

polikondensacja 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

poliaddycja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polimery 

krystaliczne
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Polimery 

amorficzne 
 
 
 
 
 
 
 

 

Polimery 

częściowo 

krystaliczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polimer termoutwardzalny recykling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

termoplasty polimer naturalny 

polimery naturalne 
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Ćwiczenie 3.11 Gdzie można znaleźć polimery? 

 

Cele operacyjne: 
1) Bazując na wiedzy o właściwościach polimerów, uczniowie powinni być w stanie wnioskować o ich 

potencjalnych zastosowaniach i odwrotnie, powinni umieć znaleźć odpowiedni polimer do określonego 

zastosowania. 

 

Materiały: Literatura, Internet, notatki z poprzednich ćwiczeń, karty pracy. 

 

Instrukcje: 

Dopasuj polimer do odpowiadającego mu zastosowania lub produktu. Wpisz nazwy polimerów pod 

odpowiadającymi im produktami 
 

polimetylometakrylan, polizopren, polistyren, politereftalan etylenu, polietylen, 

polichlorek winylu, tworzywa melaminowe, Nylon lub Silon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

polietylen polistyren poliizopren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

polichlorek winylu polimetylometakrylan politereftalan etylenu 
 
 
 

  
Nylon lub Silon tworzywa melaminowe 

Nylon lub Silon 
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Ćwiczenie 3.12 Oszacuj i omów wybrane informacje związane z polimerami 

 

Cele operacyjne: 

1) Postaraj się prześledzić i zrozumieć wykorzystanie polimerów w codziennym życiu, ich znaczenie i 

zastosowanie. 

 

Materiały: 

Literatura, Internet, notatki z poprzednich ćwiczeń, karty pracy. 

 

Wykonanie:: 

Postaraj się znaleźć (lub odgadnąć) odpowiedzi na następujące pytania, swoje odpowiedzi zapisz w 

wyznaczonych miejscach wraz z uzasadnieniem. Znajdź poprawne informacje w Internecie i omów je.  
 

Pytanie nr 1: Kiedy Europejczycy po raz pierwszy spotkali się z gumą naturalną? 
 

W 1493 roku, kiedy Krzysztof Kolumb i jego marynarze naśladując Indian bawili się elastyczną piłką 

wykonaną z soków drzewa Hevea braziliensis. 
 

Pytanie nr 2: Kiedy po raz pierwszy zsyntezowano włókno poliamidowe? 

W 1938 roku, kiedy Amerykańscy naukowcy starali się stworzyć materiał, który mógłby zastąpić bawełnę i len, 

które łatwo się gniotą i szybko ulegają zniszczeniu. Nylon bardzo szybko (w 1939 roku) stał się hitem 

komercyjnym, szczególnie wśród kobiet, kiedy nylonowe rajstopy zastąpiły te, wykonane z nitrocelulozy. W roku 
1941, kiedy do USA dotarła II wojna światowa, całość wytwarzanego Nylonu była wykorzystywana przez 

przemysł wojenny (spadochrony, opony, namioty, liny, itd.).  

Pytanie nr 3: Która firma jest największym producentem tworzyw sztucznych w Republice Czeskiej? Dlaczego?  

Największym producentem polimerów w Republice Czeskiej jest Unipetrol Litvínov, firma wytwarzająca głównie 

PE i PP w ilości około 600 tys. ton rocznie. Istnieje długa tradycja produkcji PE, ponadto jest on głównym 

materiałem, z którego produkowane są różnego rodzaju opakowania. Większość tworzyw sztucznych w Republice 
Czeskiej jest wykorzystywanych właśnie w tym obszarze zastosowań. 

 
Pytanie nr 4: Ile wynosi (w przybliżeniu) światowa produkcja tworzyw sztucznych (w okolicach roku 2010)? Czy 

to dużo? Porównaj tę ilość z innymi surowcami! 

Światowa produkcja tworzyw sztucznych wynosi około 240 mln ton. Dla porównania, produkcja żelaza jest o wiele 

większa i wynosi ok. 1,414 mld ton. Z drugiej strony, polimery mają znacznie (ok. 8x) mniejszą gęstość, tak więc z tego 

punktu widzenia, różnica w wielkości produkcji wspomnianych materiałów jest całkowicie uzasadniona. W 

samochodach, polimery stanowią około 10-20% ich masy i odsetek ten ciągle rośnie. 
 

Pytanie nr.5: Uszereguj następujące obszary zastosowań polimerów syntetycznych według rocznego zużycia i 

oszacowanego odsetka jaki stanowią – samochody, konstrukcje i budynki, opakowania, specjalne zastosowania. 

opakowania 38%, konstrukcje, budynki  - 21%, samochody – 7%, specjalne zastosowania (diody OELD, itp.) – 

2%. 40% z nich to aplikacje krótkoterminowe, natomiast 60% stanowią aplikacje długoterminowe. 
 

Pytanie nr 6: Uszereguj następujące polimery według ich rocznego zużycia. Oszacuj jaki stanowi to odsetek – 
polietylen, politereftalan etylenu, polichlorek winylu, polistyren, polipropylen. 

 
polietylen 28%, polipropylen – 18%, PCW– 12%, PS – 8% a PET – 7%. Uwagi do dyskusji: 
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Ćwiczenie 3.13  Podkreślenie znaczenia polimerów w życiu codziennym. 

 

Cele operacyjne: 

1) W kreatywny sposób wyraź znaczenie polimerów dla życia człowieka (lub społeczeństwa) i ich istnienia w 

otaczającym nas świecie. 
 

Wskazówki: 

Zadanie: Napisz wypracowanie o długości 2-4 stron zatytułowane “Życie z polimerami” lub „Życie bez 

polimerów”. 

 
Wciąż nie jesteśmy tworzywami sztucznymi? 

Pan N. solidny mężczyzna po sześćdziesiątce, w końcu wysuwa się rano spod kołdry zawierającej puste włókna i z 

niesmakiem odrzuca ją na bok. Jest ona lekka i miła w dotyku, jednak nie jest zbyt ciepła i w zimne poranki jak 

ten, nie może sobie wybaczyć bycia tak nieroztropnym, by wyrzucić swoją starą puchową kołdrę. Przeciera oczy, 
aby lepiej widzieć, jednak nawet to nie pomaga – sięga więc po swoje okulary, które są niemal w całości 

wykonane z tworzyw sztucznych, włącznie z oprawkami i „szkłami”. Mógł mieć zwykłe szkła, jednak ze swoimi 

sześcioma dioptrami byłyby one zbyt ciężkie do noszenia. W końcu przerywa irytujący dźwięk wydobywający się z 

budzika, który wciąż przypomina mu czasy sprzed małżeństwa i rozwodu. Stary dobry budzik wykonany z 

pierwszych tworzyw sztucznych ciągle działa, nie ma więc powodu aby go wyrzucać. Schodząc z łóżka wsuwa 

stopy w pantofle dziergane przez mamę z włókna wiskozowego. Powoli przechodzi w kierunku łazienki, gdzie myje 

swoje nieliczne już zęby plastikową szczoteczką do zębów. Z plastikowej tubki wyciska pastę do zębów, nalewa 

wody do plastikowego kubeczka, bulgocze i zakłada swoje sztuczne zęby również wykonane z tworzyw sztucznych. 

Następnie czesze resztki swoich szarych włosów plastikowym grzebieniem i udaje się do kuchni. Popatrzywszy na 

plastikowy zegar wiszący nad drzwiami uświadamia sobie, że powinien się pospieszyć, w przeciwnym razie nie 

zdąży złapać swojego środka transportu. Dlatego też podgrzewa niewielką ilość wody w czajniku elektrycznym, 
aby zrobić sobie trochę kawy, którą wypija w pośpiechu. Niestety, parę jej kropel spada na nylonową koszulę, 

którą decyduje się zastąpić T-shirtem wykonanym z poliestru. Do tego zakłada swoje poliestrowe spodnie, zabiera 

plastikową torbę i żegna się ze swoją świnką morską Joe, jedynym członkiem rodziny, który pozostał z nim po 

rozwodzie. Joe nie zwraca jednak na niego uwagi i nie przerywa biegania na plastikowym kółku. W przedpokoju 

pokrytym linoleum zakłada swoje buty z podeszwą wykonaną z tworzyw sztucznych, chwyta pęk kluczy z 

plastikowymi etykietami i przyłącza się do zgiełku miasta. Przed domem staje przed problemem wyboru środka 

transportu. Czy powinien pojechać samochodem marki Trabant, którego plastikowe nadwozie wygląda (nawet po 

tych 30 latach) na zachowane w stosunkowo dobrym stanie, czy też narażać się na ścisk w autobusie, gdzie będzie 

trzymał się metalowej rączki pokrytej osłoną z tworzywa sztucznego. Koniec końców decyduje się pojechać 

pociągiem, gdzie tworzywa sztuczne będą ścigać go w minimalnym stopniu. O błędzie jaki popełnił sam się 

wkrótce przekona. Mężczyzna wychodzi z pociągu po naciśnięciu plastikowego guzika. Opuszcza stację razem z 

tłumem ludzi i rozgląda się po ulicy. Nagle, coś uderza w jego głowę, którą odwraca tak gwałtownie, że jego 
okulary spadają na brudną ziemię. Szybko je podnosi i rozgląda się w poszukiwaniu napastnika. W pobliżu 

zauważa pustą butelkę po wodzie gazowanej, przenoszoną przez wzmagający się wiatr. Pan N. kręci głową, 

chwyta butelkę i wrzuca ją do najbliższego pojemnika na plastik i sprawdza na swoim zegarku, która jest godzina. 

Nie ma na co czekać, powolnym krokiem udaje się więc w kierunku pracy, po drodze wstępując do piekarni, w 

której sprzedawca wrzuca kilka zakupionych przez niego bułek do polipropylenowego woreczka. Przez chwilę 

czeka na światłach, do momentu, w którym mała zielona postać na tle z tworzywa sztucznego pozwala mu na 

przejście przez ulicę. Dość mocno zmęczony otwiera drzwi zakładu, w którym pracuje. Zakłada swój kombinezon 

z domieszką węgla i włącza stacjonarny komputer (PC), plastikowa obudowa nieco rezonuje, ale zawsze tak się 

dzieje, gdy twardy dysk zaczyna pracować. Pan N. natychmiast wkłada do komputera płytę CD (również 

wykonaną z tworzywa sztucznego) i uruchamia odpowiedni program.  Przez plastikowe okno z plastikową szybą 

obserwuje ogromną halę, gdzie przy wykorzystaniu najnowszych technologii, tworzywa sztuczne są poddawane 
segregacji. Czas mija i nadchodzi pora obiadowa. Pan N. zatrzymuje proces sortowania tworzyw sztucznych, 

zakłada nylonowa kurtkę i wychodzi, aby zjeść swój ulubiony posiłek. Już nie może się doczekać pierogów z 

owocami, podawanych na plastikowym talerzu i gorącego kakao w kubku z plastikowym spodkiem. Wychodząc z 

obiadu, spotyka sekretarkę dyrektora, najwyraźniej z nowymi silikonowymi piersiami. W swoim małym biurze 

delektuje się ostatnimi chwilami ciszy w swoim ulubionym fotelu z tworzywa sztucznego. Nagle słyszy dobrze 

znany mu dźwięk i sielanka jest skończona – plastikowy nośnik danych znów zaczyna się obracać i rozpoczyna się 

nowy proces sortowania odpadów. Plastikowe korki do pojemnika nr 1, woreczki polipropylenowe do pojemnika 

nr 2, itd. Telefon zaczyna stukotać na biurku. Pan N. podnosi plastikową słuchawkę i próbuje coś wyjaśnić osobie 

po drugiej stronie. Rozmowa się kończy, sortowanie również powoli się zatrzymuje. Dzisiejsza zmiana dobiega 

końca; kilkaset przedmiotów z tworzyw sztucznych osiągnęło swój cel i może zostać poddanych dalszemu 

przetwarzaniu. Pan N. ściąga swój kombinezon, zabiera plastikowy dozownik mydła i wychodzi, aby wziąć 

prysznic. W drodze do domu, dzwoni ze swojego telefonu komórkowego, który jest bardziej plastikowy niż 
cokolwiek innego. Po zakończeniu rozmowy, wkłada plastikowy żeton do koszyka i natychmiast kieruje się do 
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lodówki z jedzeniem na tackach z PCW, w dziale z pieczywem dorzuca bochenek chleba i w drodze do kasy bierze 

jeszcze butelkę piwa. Stojąc w kolejce, przetrząsa kieszenie w poszukiwaniu pieniędzy, ale nie znajduje ani 

grosza. Nie ma innego wyjścia, jak tylko wyciągnąć portfel z tworzywa sztucznego, w którym znajduje się w sumie 

nie więcej niż 30 złotych gotówki i plastikowa karta VISA. Kasjerka popatrzywszy na zakupy i na kartę przewraca 

oczami i czeka aż Pan N. wprowadzi kod PIN,, stukając w terminal swoimi pomalowanymi na czerwono 

paznokciami. Za tą kolejką jest następna. Dworzec autobusowy transportu podmiejskiego jest zatłoczony ludźmi, 
aż Pan N. zadaje sobie pytanie: Gdzie ci wszyscy ludzie jadą? Autobus podjeżdża i ludzie zaczynają atakować 

przednie drzwi; jedynie cudem karta Open Card przygotowana do użycia nie została zmiażdżona. Odpowiednio 

zmęczony, wchodzi do swojego pustego mieszkania, zapala światło plastikowym przełącznikiem, torbę z zakupami 

zostawia na kuchennym stole pokrytym plastikowym obrusem i odgrzewa kolację w kuchence mikrofalowej. W 

międzyczasie włącza telewizor LCD, gdzie akurat transmitowany jest mecz piłki nożnej rozgrywany na boisku 

pokrytym sztuczną trawą. Oglądając grę piłkarzy, zaczyna odczuwać ból w kolanach; w najbliższych latach 

będzie musiał poddać się operacji. Czas jest nieubłagany i oszukiwanie podczas gry plastikową piłką ze swoim 

ośmioletnim wnukiem nie było mądrym posunięciem. Oglądanie meczu przerywa znajomy dźwięk mikrofalówki. 

Do gulaszu otwiera plastikową butelkę piwa, a na plastikowym blacie kroi kromkę wczorajszego chleba. Na 

plastikowej tacy stawia jeszcze plastikową szklankę oraz sztućce i udaje się do salonu, gdzie przy kolacji ogląda 

mecz, a o wpół do ósmej przełącza program plastikowym pilotem, aby zobaczyć co się wydarzyło we 

współczesnym plastikowym świecie. Donośny głos prezentera telewizyjnego oznajmia, że alpiniści, którzy zaginęli 
w zeszłym tygodniu, zostali odnalezieni, a także że udało się im przetrwać jedynie dzięki lekkiemu 

wodoodpornemu sprzętowi zapewniającemu dobrą izolację termiczną. Pan N. kręci głową i słucha dalej. 

„Kolejna wiadomość być może rozbawi niektórych z Was, ale to nie jest żart…” Cisza zostaje przerwana przez 

głos prezentera „…kilka szpitali ogłosiło brak plastikowych zestawów stosowanych podczas transfuzji krwi i 

zestawów infuzyjnych, a także gumowych rękawiczek. Zamiast tych produktów, zostały im dostarczone naczynia 

do kiszenia ogórków (PE) i polipropylenowe maty do ściółkowania”. Pan N. wybucha śmiechem, ma zamiar 

wynieść śmieci i ma ochotę na ciasteczko zapakowane w plastikowy woreczek. Wracając, siada przy komputerze 

aby sprawdzić, czy ktoś nie wysłał mu maila. Wpisuje hasło jedząc ciastko, a okruszki wpadają między klawisze 

plastikowej klawiatury. Ukazuje się przed nim nowy wirtualny świat. Na ekranie widzi zdjęcie swojego wnuka 

oraz jego syna i synowej zrobione cyfrową kamerą, dokładnie tego samego dnia, w którym wydrukowano je przy 

użyciu plastikowej drukarki, a teraz stoi na regale za szybką z pleksiglasu). Pan N. zaczyna ziewać. Szybko 
sprawdza skrzynkę pocztową, nic interesującego, jedynie parę specjalnych okazji zakupu plastikowych włókien 

optycznych, pompowane koła zapobiegające odleżynom i ulotki o wyprzedaży w Outlecie. Ponadto, mail z żartem 

o pani, która odmówiła wejścia na pokład samolotu po tym, jak jej wnuk powiedział, że poszczególne elementy 

samolotu również są wykonane z tworzyw sztucznych. Zwykle pewnie by się z tego śmiał, ale nie dziś, po 

naprawdę męczącym dniu; jedyną rzeczą o której teraz myśli jest pójście do łóżka. Chwyta za pilot chcąc 

wyłączyć telewizor, ale powstrzymuje go głos prezentera oznajmiający, że obecnie również spora liczba mężczyzn 

poddaje się operacjom plastycznym. Pan N. wyłącza w końcu telewizor i komputer i zmierza w kierunku łazienki, 

gdzie po raz drugi dzisiejszego dnia użyje plastikowej szczoteczki do zębów. Patrząc w lustro zaczyna 

zastanawiać się czy człowiek nadal jest zbudowany z krwi i kości, jednak z ulgą stwierdza że jesteśmy. Bez zębów, 

ubrany w swoją piżamę, kieruje się do ostatniej żywej istoty, która nie postrzega go jako dziwaka. Joe w dalszym 

ciągu żuje listek, który dostała trzy godziny wcześniej. Kiedy Joe zauważa Pana N., który ma nieodparte 

wrażenie, że Joe chce mu powiedzieć, że listek jest „plastikowy”. Rzucając „Na razie” na pożegnanie udaje się 
do swojego chłodnego łóżka, gdzie czeka już na niego „jego mroźna kołdra”,  nazwana tak od pustych włókien. 

Przed zdjęciem okularów, nastawia budzik i wreszcie, po długim wyczerpującym dniu chowa się pod kocem, aby 

śnić o kolejnym plastikowym świecie. 

 

  

Dyskusja: 

Przeczytaj wypracowania swoich kolegów i omówcie świat polimerów. Czy naprawdę są one aż tak istotne w 

naszym życiu i czy moglibyśmy bez nich żyć? Z których przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych byłbyś 

w stanie łatwo zrezygnować, a bez których nie byłbyś się w stanie obejść? Jakie materiały zaproponowałbyś jako 

ich zamiennik? Co by to dla nas oznaczało? 

  
Prawdopodobnie bylibyśmy w stanie zastąpić większość substancji polimerowych. Z drugiej strony, przyczyniłoby 

się to do braków tradycyjnych materiałów, wzrostu cen, zwiększenie wagi produktów, a czasem również 

pogorszenie ich walorów estetycznych. 
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