Joner, syror och baser
7CD – vt2019
Instuderingsfrågor
Atomer och joner
1. Av vilka partiklar består en atom och hur är de laddade?
2. Vad menas med en jon?
3. Ange några skillnader mellan atomer och joner?
4. Använd dig av Bohr-modellen för att förklara:
a. hur joner bildas.
b. varför joner bildas.
5. Rita och förklara hur vätejonen skiljer sig från alla andra joner.
6. Rita och förklara vad det är för skillnad mellan en ”vanlig” jon och en sammansatt jon.
7. Hur kan man utifrån en jons namns avgöra om jonen är positiv eller negativ? Ge exempel.
8. En atom av metallen magnesium kan tappa två elektroner och bli en jon. Magnesium har det
kemiska tecknet Mg.
a. Hur skriver man symbolen för jonen?
b. Vad heter jonen som bildas?
9. En atom av klor tar upp en elektron och bli en jon. Klor har kemisk beteckning Cl.
a. Hur skriver man symbolen för jonen?
b. Vad heter jonen som bildas?
10. Rita en atommodell av grundämnet beryllium(Be).
11. Rita en atommodell av en berylliumjon.
12. Rita en atommodell av grundämnet fluor (F).
13. Rita en atommodell av en fluoridjon.
Syror
14. Vilken jon finns i alla sura lösningar?
15. Ange namn och molekylformel för tre vanliga starka syror?
16. Rita och förklara vad är det för skillnad mellan en stark och en svag syra?
17. Rita och förklara varför en koncentrerad saltsyra har lägre pH än en utspädd saltsyra.
18. Förklara vad det är för skillnad mellan en stark syra och koncentrerad syra?
19. Förklara varför en lösning av en svag syra kan ha lägre pH än en lösning av en stark syra.
Baser
20. Vilken jon finns i alla basiska lösningar?
21. Ge exempel på en stark och en svag bas.
22. Förklara hur en stark bas blir basisk.
23. Förklara hur en lösning med ammoniak kan bli basisk.
24. Förklara vad är det för skillnad mellan starka och svaga baser.
Neutralisering och indikatorer
25. Vad menas med en neutral lösning?
26. Förklara, bland annat med hjälp av en reaktionsformel, vad som händer när man blandar en syra
med en bas i lika mängd.
27. Vad är en indikator?
28. Ge exempel på två indikatorer och hur man använder dem.
29. Rita pH-skalan
a. markera vilka intervall på skalan som motsvaras av surt, neutralt och basiskt.
b. markera vilka färger indikatorerna BTB (bromtymolblått) och FFT (fenoftalein) får för
surt, neutralt och basiskt.

