
ĐÁP ÁN – LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Polime 

Câu 1:Đáp án C 

A. Sai, Các polime tổng hợp có thể được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng hoặc trùng hợp. Lấy ví 

dụ: trùng hợp vinyl clorua. 

 

B. Sai, Poli(vinyl axetat) (PVA) tác dụng với dung dịch NaOH hay cao su thiên nhiên tác dụng với HCl: 

 

C. Đúng, Protein là một loại polime thiên nhiên có trong tơ tằm, lông cừu,len. 

D.Sai, Trong cấu trúc của cao su buna – S không có chứa lưu huỳnh. 
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Câu 2:Đáp án C 

Tơ nitron, plimetylmetacrylat, polyvinyl clorua, cao su buna 

 

Câu 3: Đáp án B 

nHOOC-[CH2]4-COOH + nH2N-[CH2]6-NH2 
0t , p, xt ( NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO ) n + 2nH2O 

 axit ađipic hexametylenđiamin tơ nilon-6,6 

Câu 4: Đáp án D 

Công thức của cao su buna-S là 2 2 2 n
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Các chất được dùng để tổng hợp cao su buna-S là CH2=CH-CH=CH2 và C6H5-CH=CH2  
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Câu 5: Đáp án A. 



 

2 2 5
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Câu 6: Đáp án A 

Thủy tinh hữu cơ plexiglas: polime tổng hợp 

Tinh bột: polime thiên nhiên 

Tơ visco: polime bán tổng hợp 

Tơ tằm: polime thiên nhiên 

 

Câu 7: Đáp án C 

Trùng hợp CH2=CH-CN tạo thành polime để sản xuất nitron (SGK 12 cơ bản – trang 94) 

CH2=CH-CN 
0t

2 n ( CH CH(CN))   

 

Câu 8:  Chọn đáp án D 

A. Nhựa novolac là phản ứng trùng ngưng giữa focmanđehit và  phenol lấy dư với xúc tác là axit 

B. Xenlulo zơ là từ thiên nhiên 

C. Tơ enang hay còn gọi là nilon -7 là phản ứng trùng ngưng của axit ω- amino etanoic ( ω- 

H2N[CH2]6COOH) 

D. Teflon trùng hợp từ CF2=CF2 

Câu 9: Đáp án C. 

Câu 10: Đáp án A. 

Câu 11: Đáp án A. 

Tơ tổng hợp là: tơ nilon-6,6; tơ capron; tơ enang. 

Câu 12: Đáp án D. 

Poli (vinyl axetat) = (CH3COOC2H3)n = 86n. 

Thủy tinh hữu cơ = (C3H5COOCH3)n = 100n. 

Polistiren = (C6H5-C2H3)n = 104n. 

Tơ capron = (-HN[CH2]5CO-)n = 113n. 

Câu 13: Đáp án B. 

Tơ nilon-6 là [-HN(CH2)5CO-]n. 

Câu 14: Đáp án A. 

Polime chứa nguyên tử N trong phân tử là: tơ nitron; tơ capron; nilon-6,6; protein; cao su buna-N. 



 

 

Câu 15: Đáp án D 

Câu 16: Đáp án D 

Câu 17:Đáp án B 

Câu 18: Đáp án A 

Câu 19: Đáp án B 

Tơ tổng hợp: tơ nitron; tơ nilon-6; tơ nilon-6,6. 

Tơ bán tổng hợp: tơ axetat; tơ visco. 

Câu 20: Đáp án A 

Câu 21: Đáp án B 

Câu 22: Đáp án A 

Câu 23:Đáp án C 

Câu 24:Đáp án C 

Tơ nilon – 6,6: (OC-[CH2]4-CONH-[CH2]6-NH)n 

Số H trong một mắt xích là 22 

Câu 25: Đáp án C 

 

Câu 26:Đáp án B 

 Tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo) thuộc loại tơ hóa học: xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng 

được chế biến thêm bằng phương pháp hóa hóa học ( ví dụ tơ visco, tơ xenlulozo axetat...). 

 Bông, Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên. 

Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp 

Câu 27: Đáp án C 

Thủy tinh hữu cơ hay còn gọi là poli(metyl metacrylat). 

PT điều chế: 

 

Câu 28: Đáp án B 

Poliacrilonitrin được tạo ra bằng phản ứng trùng ngưng acrilonitrin CH2=CH-CN 



Câu 29: Đáp án D 

Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ poliamit vì các mắt xích nối với nhau bằng các nhóm amit –CO-NH. Nilon-6,6 

được điều chế từ hexametylen điamin H2N[CH2]6NH2 và axit ađipic (axit hexanđioic). 

Câu 30: Đáp án C 

Đáp án: PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ.      

- Polime cấu trúc mạch nhánh: amilopectin. 

- Polime cấu trúc mạnh không gian: cao su lưu hóa. 

Câu 31: Đáp án D 

Thủy tinh hữu cơ hay còn tên gọi khác poli(metacrylat) 

Được chế tạo từ monome: CH2=C(CH3)–COOCH3. 

Câu 32: Đáp án A 

vinyl xianua CH2=CH-CN trùng hợp tạo poliacrilonitrin (CH2-CH(CN)-)n. 

Câu 33:Đáp án D 

Gọi công thức của polime X dạng (C4H6)n(C8H8)m 

Đốt cháy 1 mol X sẽ thu được 4n+8m mol CO2 và 3n+4m mol H2O 

4n 8m 16

3n 4m 9


 


 

 

12n 8m   

vậy n:m=2:3 

Câu 34: Đáp án D 

Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo. 

Một số chất dẻo như: polietilen (PE); poli (vinyl clorua) (PVC); poli (metyl metacrylat) 

Câu 35: Đáp án A 

Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ polimit vì các mắt xích nối với nhau bằng các nhóm amit -CO-NH-  

Câu 36: Đáp án D 

Tơ visco và tơ axetat là tơ nhân tạo, được tạo ra từ xenlulose. Tơ visco tạo ra bằng phương pháp hoà 

tan xenlulozơ trong CS2. Ta thu được dung dịch sệt sau đó kéo bằng máy tạo ra những sợi nhỏ. Còn tơ 

axetat tạo ra bằng cách cho xenlulozơ tác dụng với anhidrit axetat.  Tơ tằm và bông là tơ tự nhiên, tằm 

do con tằm tiết ra còn bông lấy từ cây bông. Đáp án D là đúng nhất. Tơ nion-6,6 trùng ngưng từ H2N-

(CH2)5-COOH và H2N-(CH2)6-NH2, tơ nitron trùng hợp từ acrylonitrin CH2=CH-CN. 

Câu 37:Đáp án B 

Thành phần tơ lapsan không có nguyên tố N, tơ lapsan trùng ngưng từ axit terephtalic và etylen glicol. 



Câu 38:Đáp án A 

1-sai. 

3-sai do CTPT đều có dạng (C6H10O5)n. 

4-sai do alanin là chất rắn không màu, ngọt và tan nhiều trong nước. 

5-sai do thu được muối. 

6-sai do đây là trùng hợp. 

7-sai, cao su thiên nhiên được tạo bởi các gốc isopren nhưng trùng hợp isopren thu được cao su tổng 

hợp isopren. 

8-sai, theo nguồn gốc chia làm 3: nhân tạo, tổng hợp, thiên nhiên. 

10-sai, phải có liên kết bội hoặc vòng kém bền. 

Câu 39: Đáp án C 

polibuta-1,3-đien: cao su. 

xenlulozơ triaxetat, nilon-6: tơ 

nilon-6,6: tơ 

Câu 40: Đáp án C 

Trùng hợp CH2=CH-CN ta được polyacrylonitrin hay là tơ olon. 

 




