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Slutgiltiga beskrivningar av goda svar 11.11.2021

Grunderna enligt vilka bedömningen gjorts framkommer i de slutgiltiga beskrivningarna av goda

svar. Uppgiften om hur bedömningsgrunderna tillämpats på examinandens provprestation utgörs

av de poäng som examinanden fått för sin provprestation, de slutgiltiga beskrivningarna av goda

svar och de föreskrifter gällande bedömningen som nämnden gett i sina föreskrifter och

anvisningar. De slutgiltiga beskrivningarna av goda svar innehåller och beskriver inte nödvändigtvis

alla godkända svarsalternativ eller alla godkända detaljer i ett godkänt svar. Eventuella

bedömningsmarkeringar i provprestationerna anses vara jämställbara med anteckningar och

sålunda ger de, eller avsaknaden av markeringar, inte direkta uppgifter om hur

bedömningsgrunderna tillämpats på provprestationen.

Med studentexamensprovet utreds om studerandena tillägnat sig de kunskaper och färdigheter som anges i 

gymnasiets läroplan och uppnått tillräcklig mognad enligt målen för gymnasieutbildningen. Målet för 

bedömningen i läroämnet kemi är en förståelse för och en tillämpning av den kemiska kunskapen. Vid 

bedömningen beaktas även de färdigheter med vilka man tillägnar sig experimentell kunskap och förmågan 

att behandla den. Till sådan kunskap hör till exempel planering av experiment, trygg hantering av 

arbetsredskap och reagens, presentation och tolkning av resultat samt förmågan att dra slutsatser och 

tillämpa dem.

Vid bedömningen av uppgifterna i kemi läggs vikten vid ett framställningssätt som betonar läroämnets 

karaktär och vid precision i begreppen och språkbruket. Reaktionsformlerna ställs upp utan oxidationstal 

med minsta möjliga heltalskoefficienter och med aggregationstillstånden angivna. I organiska 

reaktionslikheter används strukturformler, men aggregationstillstånd krävs inte. Olika sätt att skriva 

strukturformler godkänns.

 

I beräkningsuppgifter bör storhetsekvationer och formler användas på ett sätt som visar att examinanden 

förstått uppgiften rätt och tillämpat korrekt princip eller lag i sin lösning. Av svaret framgår entydigt hur man 

når slutresultatet, men omfattande mellansteg behövs inte. CAS-program kan utnyttjas i uppgiftens olika 

skeden. De principer och lagar som gäller den aktuella situationen samt uppgiftens slutresultat och de 

slutsatser som dras utgående från lösningen är av central betydelse och bör framgå av svaret. Slutresultaten 

ges med enheter och med den noggrannhet som utgångsvärdena kräver, och slutsatserna motiveras.

Mätresultat och grafer som ritats utgående från dessa utnyttjas vid analysen av data och då man drar 

slutsatser. Till mätpunkterna anpassas en vederbörlig rät linje eller en böjd kurva, till exempel med hjälp av 



någon anpassningsfunktion. Om mätpunkterna ligger nära varandra behöver en egentlig 

anpassningsfunktion inte införas. Värden som ligger mellan mätpunkterna kan interpoleras med ögonmått 

genom visuell avläsning av grafen eller med hjälp av ett lämpligt program. Axlarnas namn, enheter och skala 

märks ut i grafen. I grafen anges sådana punkter som är väsentliga för slutsatserna, som ekvivalenspunkten 

för en titrerkurva eller tangenten som används när man beräknar en hastighet vid en given tidpunkt.

I essäsvar och förklarande svar kompletteras texten med reaktionsformler, ekvationer eller teckningar. 

Fenomenen som behandlas beskrivs på makroskopisk, mikroskopisk och symbolisk nivå. Av svaret framgår 

att det material som hör ihop med uppgiften har använts, tillämpats, analyserats och utvärderats i enlighet 

med uppgiftsformuleringen. Ett svar på god nivå är välstrukturerat och innehållsmässigt konsekvent.

Svaren bedöms enligt de kriterier som gäller för respektive uppgift. Utgångspunkten vid bedömningen är de 

förtjänster för vilka poäng ansamlas. Om en central kemisk princip saknas eller är felaktig avslutas 

poängansamlingen. Då godkänns inte fortplantning av det felaktiga resultatet (ej-FF). För övriga brister eller 

fel godkänns fortplantning av det felaktiga resultatet (FF), och då fortsätter ansamlingen av poäng efter 

bristfälligheten eller felet. I de krävande uppgifterna mot slutet av provet förutsätts en större precision i 

behandlingen av principer än i de grundläggande uppgifterna i början av provet. Ur kemisk synvinkel inexakt 

språkbruk, små räknefel eller slarvig användning av närmevärden orsakar avdrag på 0–3 p.

Poäng kan vara fristående (fi. itsenäisiä) eller bundna (fi. sidottuja). [I den svenska texten används för 

tydlighetens skull samma förkortningar som i den finska motsvarande texten, översättarens anmärkning]. 

För ett fristående poäng (ip.) räcker att det som krävs för ifrågavarande poäng är korrekt oberoende om 

svaret i övrigt är korrekt. Ett bundet poäng (sp.) är bundet till att det föregående varit korrekt. 



Del 1: 20-poängsuppgift

1. Flervalsuppgifter från kemins olika delområden (20 p.)

1.1 Elektriskt neutrala atomer av samma grundämne har alltid (2 p.) (flervalssvar)

• samma antal elektroner och protoner. (2 p.)

1.2 I ett metallgitter finns (2 p.) (flervalssvar)

• starka bindningar mellan metallatomer. (2 p.)

1.3 I vilken separationsmetod utnyttjar man ämnens olika kokpunkter? (2 p.) (flervalssvar)

• destillering (2 p.)

1.4 O2–-, F–-, Mg2+- och Al3+-jonerna har lika många elektroner kring sina kärnor. Vilken av dem har den 

minsta jonradien? (2 p.) (flervalssvar)

• Al3+ (2 p.)

1.5 En champagneflaska vars volym är 0,75 l innehåller 9,0 g koldioxid (M = 44,01 g/mol) i gasform vid 

temperaturen 25 °C. Lufttrycket inne i ett personbilsdäck är 2,25 bar. Vilket är förhållandet mellan trycket 

som råder i champagneflaskan och trycket som råder inne i däcket? (2 p.) (flervalssvar)

• 3,0 (2 p.)

1.6 I grafen visas koncentrationerna för ämnena som deltar i en reaktion som funktion av tiden. Vilken är 

reaktionsformeln för reaktionen i fråga? (2 p.) (flervalssvar)

• A + 2 B  C (2 p.)⇌

1.7 Förbränningsreaktionen för metan (1) är:

(1) CH₄(g) + 2 O₂(g) → CO₂(g) + 2 H₂O(g)

Vilken är entalpiförändringen för reaktion (1) utgående från entalpiförändringarna för reaktionerna (2) och 

(3)?

(2) CH₄(g) + 2 O₂(g) → CO₂(g) + 2 H₂O(l) ΔH = −890,4 kJ

(3) H₂O(g) → H₂O(l) ΔH = −44,0 kJ

(2 p.) (flervalssvar)

• −802,4 kJ (2 p.)

1.8 I tabellen nedan visas koncentrationerna som uppmätts för dikvävepentoxidens sönderfallsreaktion i 

början och vid tidpunkten t. Vilka var koncentrationerna x och y som uppmättes vid tidpunkten t? (2 p.) 

(flervalssvar)

• x = 0,160 mmol/l, y = 0,040 mmol/l (2 p.)

1.9 Tre ballonger fylls med samma substansmängd gas. Trycket och temperaturen är desamma i alla 

ballongerna. En ballong fylls med helium, en med argon och en med xenon. Anta att gaserna beter sig som 

idealgaser. Vilket av följande påståenden är korrekt? (2 p.) (flervalssvar)

•     Alla ballonger har samma volym. (2 p.)



1.10 Vattnets jonprodukt Kw är 2,93 · 10–15 (mol/dm3)2 vid temperaturen 10 °C. Vilket är pH för rent och 

neutralt vatten vid den här temperaturen? (2 p.) (flervalssvar)

• 7,27 (2 p.)

Del 2: 15-poängsuppgifter

2. Kemiska begrepp (15 p.)

Bedömning: 1 p./rätt ord

2.1 Komplettera följande meningar med de ord som saknas. (4 p.)

• 2.1.1 katalysator (1 p.)

• 2.1.2 enzym (1 p.)

• 2.1.3 aktiveringsenergi (1 p.)

• 2.1.4 snabbare (1 p.)

2.2 Komplettera följande meningar med de ord som saknas. (2 p.)

• 2.2.1 förbränning/förbränningsreaktion/explosionsreaktion (1 p.)

• 2.2.2 oxid (1 p.)

2.3 Komplettera följande meningar med de ord som saknas. (3 p.)

• 2.3.1 mottar (1 p.)

• 2.3.2 elektron (1 p.)

• 2.3.3 proton (1 p.)

2.4 Komplettera följande meningar med de ord som saknas. (3 p.)

• 2.4.1 alkohol (1 p.)

• 2.4.2 karboxylsyra (1 p.)

• 2.4.3 (ester)hydrolys (1 p.)

2.5 Komplettera följande meningar med de ord som saknas. (3 p.)

• 2.5.1 titrering (1 p.)

• 2.5.2 ekvivalenspunkt (1 p.)

• 2.5.3 byrett (1 p.)

3. Biobaserade plaster (15 p.)

3.1 (4 p.)

Reaktion 1, dehydrering: CH₃CH₂OH → CH₂=CH₂ + H₂O (2 p.)

Reaktion 2, polymerisering:



(2 p.)

3.2 (8 p.)

Metod 1:

Kolets andel av biopolyetenens massa är 12,01 / (12,01 + 2 · 1,008) = 85,627 % (2 p.)

1,00 kg biopolyeten innehåller m(C) = 856,27 g (1 p.)

och n(C) = m/M = 856,27 g / 12,01 g/mol = 71,296 mol (1 p.)

Den bundna mängden n(CO2) = n(C) (2 ip.)

= 71,296 mol (1 p.)

m(CO2) = n · M = 71,296 mol · (12,01 + 2 · 16,00) g/mol = 3137,7 g ≈ 3140 g (1 p.)

Metod 2:

I PE upprepas enheten CH2

M(CH2) = 14,026 g/mol (2 p.)

- om den upprepade enheten är fel, t.ex. C₂H₂, ej-FF

Substansmängden kolatomer i 1,00 kilogram PE

n(C) = m/M = 1000 g / 14,026 g/mol

= 71,296 mol (2 p.)

n(CO2) = n(C) (2 ip.)

= 71,296 mol (1 p.)

m(CO2) = n · M = 71,296 mol · 44,01 g/mol = 3137,7 g ≈ 3140 g (1 p.)

Svar: 1,00 kilogram biopolyeten har bundit 3 140 gram koldioxid ur atmosfären.

3.3 (3 p.)

Förpackningsavfall som är tillverkat av biopolyeten kan inte sättas i insamlingskärlet för organiskt avfall och 

inte heller i hemkomposten. (1 p.)

Det biobaserade polyetenet motsvarar till sin struktur och sina egenskaper polyeten som tillverkats av eten 

framställt ur råolja, (1 sp.)

så det är inte biologiskt nedbrytbart / sönderfaller inte i komposten / under behandlingen av organiskt 

avfall. (1 sp.)



4. Svalkande mentol (15 p.)

4.1 (3 p.)

(3 p.)

4.2 (6 p.)

Konformationen i fråga är stolkonformationen. (2 p.)

Den motsvarande båtkonformationen eller en vriden båtkonformation är inte lika stabil. (1 p.)

Den strukturella styvheten hos föreningen är viktig för att 

den tredimensionella formen ska vara den rätta. (2 p.)

Då passar molekylen på rätt sätt i receptorn. (1 p.)

4.3 (3 p.)

(3 p.)



4.4 (3 p.)

Hydroxigruppen i T härstammar från en metylgrupp (CH₃, någondera av metylgrupperna som är bundna till 

kol nummer 7, till exempel metylgruppen som motsvaras av kolatom nummer 8 i bilden) i S.

(Då man granskar kolatomerna som deltar i reaktionen kan man se att antalet väteatomer som binder till 

kolatomerna nr 6 och 7 inte förändras under reaktionen. Däremot är tre väteatomer bundna till kol nr 8 före 

reaktionen, men efter reaktionen är bara två väteatomer kvar. I svaret krävs inte specifikation av och inte 

heller motiveringar till vilkendera metylgruppen väteatomen härstammar från.)

5. Elektrolys av vatten (15 p.)

5.1 (11 p.)

Delreaktioner:

anod (+): 2 H₂O(l) → O₂(g) + 4 H⁺(aq) + 4 e⁻ (1 p.)

katod (–): 4 H₂O(l) + 4 e⁻ → 2 H₂(g) + 4 OH⁻(aq) (1 p.)

anoden och katoden har valts rätt (1 p.)

Totalreaktion: 2 H₂O(l) → 2 H₂(g) + O₂(g) (1 p.)

Observationer och motiveringar: (sammanlagt 7 p.; observation 1 p., motivering 1 p.)

Observation: Man observerar gasbubblor vid vardera elektroden.

Motivering: Utgående från totalreaktionens formel frigörs syrgas vid den ena elektroden (anoden) 

Motivering: Utgående från totalreaktionens formel frigörs vätgas vid den andra elektroden (katoden).

Observation: Vid den ena elektroden (katoden) observeras mer gasbubblor än vid den andra elektroden 

(anoden).



Motivering: Utgående från totalreaktionens formel är den frigjorda mängden syre hälften så stor som den 

frigjorda mängden väte.

Observation: Lösningens (indikatorns) färg förändras vid båda elektroderna (vid anoden blir färgen gul, vid 

katoden blir färgen blå).

Motivering: Utgående från delreaktionen frigörs det H⁺-joner i närheten av den ena elektroden (anoden).

Motivering: Utgående från delreaktionen frigörs det OH⁻-joner i närheten av den ena elektroden (katoden).

5.2 (4 p.)

Vid elektrolys av vatten bildas vätgas (1 p.)

som kan utnyttjas för energiproduktion då den förbränns eller används i bränsleceller.

ELLER

som kan användas för att lagra sol- och vindenergi (för att senare producera energi). (1 p.)

Produktionssättet för den elenergi som används för elektrolysen inverkar avsevärt på 

koldioxidavtrycket. (1 p.)

Man borde producera den behövliga elenergin med hjälp av förnybara energikällor, till exempel med hjälp 

av sol- eller vindkraft. (1 p.)

6. Bestämning av Fe²⁺-jonkoncentrationen (15 p.)

6.1 (3 p.)

5 Fe²⁺(aq) + MnO₄⁻(aq) + 8 H⁺(aq) → 5 Fe³⁺(aq) + Mn²⁺(aq) + 4 H2O(l) (3 p.)

- Järnjonernas, permanganatjonens och Mn² -jonens⁺  koefficienter är rätt, 2 p.
- vattnets och H⁺-jonens koefficienter är rätt, 1 sp.

6.2 (7 p.)

Om de stökiometriska koefficienterna är fel i uppgift 6.1 kan man få högst de fristående poängen (ip), 
sammanlagt högst 4 p.

Substansmängden för permanganatet:

n(MnO₄⁻) = V(MnO₄⁻) · c(MnO₄⁻) (1 ip.)

= 15,6 · 10⁻³ l · 0,0500 mol/l = 7,8000 · 10⁻⁴ mol (1 ip.)



Substansmängden för järn är utgående från reaktionsformeln fem gånger substansmängden för 

permanganat.

n(Fe²⁺) = 5 · n(MnO₄⁻) (1 ip.) 

- Det stökiometriska förhållandet mellan substansmängderna måste motiveras med hjälp av 

reaktionsformeln 

= 5 · 7,8000 · 10⁻⁴ mol = 3,9000 · 10⁻³ mol (1 p.)

c(Fe²⁺) = n(Fe²⁺) / V(Fe²⁺) (1 ip.)

= 3,9000 · 10⁻³ mol / 75,0 · 10⁻³ l (1 p.)

= 0,0520 mol/l (1 p.)

Svar: Fe²⁺-jonkoncentrationen i provlösningen var 0,0520 mol/l.

6.3 (5 p.)

Om de stökiometriska koefficienterna är fel i uppgift 6.1 kan man få högst de fristående poängen (ip), 
sammanlagt högst 3 p.

Molmassan för järn(II)sulfat med kristallvatten:

M(FeSO₄·7H₂O) = 278,032 g/mol (1 ip.)

Massan för järn(II)sulfat med kristallvatten:

n(FeSO₄·7H₂O) = n(Fe²⁺) = 3,9000 · 10⁻³ mol

m(FeSO₄·7H₂O) = n(FeSO₄·7H₂O) · M(FeSO₄·7H₂O) (1 ip.)

= 3,9000 · 10⁻³ mol · 278,032 g/mol = 1,0843 g (1 p.)

Vi beräknar renhetsgraden som massprocent:

(mexperiment / mberäkningsmässig) · 100 % (1 ip.)

= (1,0843 g / 1,10 g) · 100 % = 98,57 % ≈ 98,6 % (1 p.)

Svar: Renheten i massprocent var 98,6 %.



7. Anrikning av uran (15 p.)

7.1 (8 p.)

(Utgångsämnenas och produkternas aggregationstillstånd behöver inte skrivas ut.)

3: 2 UO₂(NO₃)₂(aq) + 2 NH₃(aq) + 3 H₂O(l) → (NH₄)₂U₂O₇(s) + 4 HNO₃(aq)

- Rätta utgångsämnen och produkter, förutom vatten 1 p.
- Vatten som utgångsämne 1 sp. (bundet till föregående poäng)
- Rätta koefficienter 1 sp. (bundet till de två föregående poängen)

3 p.

4: 2 (NH₄)₂U₂O₇(s) + 5 O₂(g) → 4 UO₃(s) + 4 NO(g) + 8 H₂O(g)

- Rätta ämnen 1 p.
- Rätta koefficienter 1 sp. (bundet till rätta ämnen)

2 p.

5: UO₃(s) + H₂(g) → UO₂(s) + H₂O(g) 1 p.

6: UO₂(s) + 4 HF(aq) → UF₄(aq) + 2 H₂O(l) 1 p.

7: UF₄(s) + F₂(g) → UF₆(g) 1 p.

7.2 (7 p.)

Vi betraktar jämviktssituationen:

[UO₂(H₂O)₄]²⁺ [UO₂(H₂O)₃(OH)]⁺ H₃O⁺

I början c 0 0

I slutet c – x x x

(2 ip.)

Ka = 6,31 · 10⁻⁵ mol/dm³

x = [H3O⁺] = 10⁻pH = 10⁻2,734 = 0,0018450154 mol/dm³ (1 ip.)

Ka = [[UO₂(H₂O)₃(OH)]⁺] [H₃O⁺] / [[UO₂(H₂O)₄]²⁺] (1 ip.)

= x2 / (c – x)

=> c = (x2 + Ka · x) / Ka

= ((0,00184502 mol/dm³)² + 6,31 · 10⁻⁵ mol/dm³ · 0,00184502 mol/dm³) / 6,31 · 10⁻⁵ mol/dm³

= 0,0557924 mol/dm³ (1 p.)

I en mol uranyljoner finns det en mol uran:

n(U) = n([UO₂(H₂O)₄]₂⁺) = c · V = 0,0557924 mol/dm³ · 0,500 dm³ = 0,0278962 mol (1 p.)

m(U) = n(U) · M(U) = 0,0278962 mol · 238,03 g/mol = 6,6401 g ≈ 6,64 g (1 p.)



Svar: Urankoncentratet innehöll 6,64 g uran.

8. Väteföreningars kokpunkter (15 p.)

8.1 (7 p.)

I vatten och i vätefluorid är väte bundet till en mycket elektronegativ atom (O och F) med en kovalent 

bindning. (1 ip.)

Bindningselektronerna är då fördelade så att elektrontätheten är större i närheten av den mer 

elektronegativa atomen. (1 ip.)

Väteatomen i molekylen kommer att ha en kraftigt positiv delladdning, och den mer elektronegativa atomen 

får på motsvarande sätt en kraftigt negativ delladdning. Den positivt delladdade väteatomen i molekylen 

attraherar effektivt negativt delladdade atomer i grannmolekylerna. (2 p.)

Den dipol-dipolbindning som därmed uppstår mellan molekylerna kallas för vätebindning.  

Dipol-dipolbindningarna/vätebindningarna mellan vattenmolekylerna samt mellan 

vätefluoridmolekylerna (1 p.)

är starkare än (1 p.)

dipol-dipolbindningarna mellan molekylerna av de övriga väteföreningarna. (1 p.)

Detta leder till att vattnets och vätefluoridens kokpunkter blir avsevärt högre än för väteföreningarna med 

de övriga grundämnena i grupperna.

8.2 (5 p.)

Det finns dispersionskrafter mellan molekylerna. (1 p.)

Då man går nedåt i grupperna i det periodiska systemet växer atomernas elektronantal och storlek. (2 ip.)

Ju större ett grundämnes atom är, desto lättare bildas det tillfälliga laddningsfördelningar i grundämnets 

väteföreningar. (1 p.)

Därför bildas det starkare dispersionskrafter mellan molekylerna. (1 p.)

Därmed stiger kokpunkten då man går nedåt i en grupp.



8.3 (3 p.)

Tre poäng kan ansamlas från följande delar:

Mellan vattenmolekyler och mellan HF-molekyler kan det bildas vätebindningar/dipol-dipolbindningar. 

(1 p.)

HF-molekylen kan bilda bara två vätebindningar till andra HF-molekyler medan H₂O-molekyler kan bilda fyra 

vätebindningar till andra H₂O-molekyler. (2 p.)

- det finns fler vätebindningar mellan vattenmolekylerna än mellan vätefluoridmolekylerna, 1 p. 

Den sammanlagda styrkan för vätebindningarna är större i vatten än i vätefluorid, vilket gör att kokpunkten 

för vatten är högre än för vätefluorid. (1 p.)

Del 3: 20-poängsuppgifter

9. Syntes av acetylsalicylsyra och IR-spektroskopi (20 p.)

9.1 (8 p.)

I svaret analyseras spektrumens skillnader och likheter.

Skillnaderna:

Vågtalet specificerat 1 p., den rätta funktionella gruppen eller ämnesklassen identifierad, 1 p.

• IR-spektrum I: toppen vid ca 3 200 cm⁻¹ finns inte i spektrum II. Toppen härstammar från OH-

gruppen i en alkohol eller en fenol. (2 p.) 

• IR-spektrum II: toppen vid ca 1 750 cm⁻¹ finns inte i spektrum I. Toppen härstammar från 

karbonylgruppen som finns i estergruppen i acetylsalicylsyran. (2 p.)

Likheterna: (2 p.)

Vågtalet specificerat 1 p., den rätta funktionella gruppen eller ämnesklassen identifierad, 1 p.

Någon av följande har identifierats:

• I båda spektrumen finns det en mycket bred topp inom intervallet 2 500–3 000 cm⁻¹, vilken beror på 

O–H-bindningen i karboxylsyran. De små skillnaderna i den här toppen i de två spektrumen kan 

bero på C–H-bindningarnas vibrationer vilka ses inom samma intervall.



• I båda spektrumen finns det en topp inom vågtalsintervallet 1 650–1 700 cm⁻¹ vilken beror på 

karboxylsyrans C=O-bindnings vibrationer.

• Inom intervallet 1 500–1 600 cm⁻¹ förekommer toppar som beror på de aromatiska C=C -

bindningarnas vibrationer.

Slutsatsen (2 p.)

Spektrum I är av salicylsyran och spektrum II är av acetylsalicylsyran.

9.2 (8 p.)

Biprodukten är ättiksyra (etansyra). (2 p.)

Någon separationsmetod omnämns och motiveras, exempelvis:

Biprodukten kan separeras genom extrahering. (1 p.)

Acetylsalicylsyran blir kvar i den opolära vätskefasen och ättiksyran blir kvar i vattenfasen. (2 p.)

Motivering (högst 3 p.): 

Acetylsalicylsyran är opolär (1 p.)

för att den innehåller en stor opolär del (bensenringen) (1 p.)

medan ättiksyran å sin sida är polär (1 p.)

för att den innehåller polära bindningar/en polär funktionell grupp. (1 p.)

9.3 (4 p.)

Någon analysmetod som kan användas för att identifiera föreningarna omnämns, och i svaret motiveras hur 

man med nämnda analysmetod kan avgöra vilkendera föreningen som är vilken; vardera 2 p.

Till exempel:

Metod: Bestämning av smältpunkten (2 p.)

Motivering: Föreningen kan identifieras genom att den uppmätta smältpunkten jämförs med tabellvärden.

(2 p.)

Metod: NMR-spektroskopi (2 p.)

Motivering:



¹H och ¹³C NMR-spektrumen ser olika ut, för det finns olika antal väte- och kolatomer i föreningarna och 

dessa atomers kemiska omgivningar är olika. Föreningen kan identifieras genom att jämföra spektrumet 

med ett spektrum av den rätta föreningen. (Det räcker att diskutera en NMR-metod.) (2 p.)

10. Bestämning av kopparhalten i ett mässingprov (20 p.)

10.1 (10 p.)

Standardlinjen är uppritad

Axlarna är rätt placerade (1 p.)

Axlarna har namngivits rätt så att enheten för halten visas eller har förklarats. (1 p.)

Den rätta anpassade linjen och dess ekvation framgår (1 p.)

Provens Cu²⁺-halter har beräknats med hjälp av standardlinjens ekvation.

eller

Cu²⁺-halten har beräknats genom att absorbansernas medelvärde har satts in i standardlinjens ekvation.

(2 p.)

Cu²⁺-halten i provlösningen P

Cu² -halten(före utspädning)⁺ =Cu² -halten(avläst från linjen)⁺ ∙
50
5

(2 p.)

- om utspädningen inte har beaktats, 0 p., ej-FF

Mässingprovets Cu-halt i massprocent

m -% (Cu)=
Cu²⁺- halten  (före utspädning) / mg/l ∙0,1000 l

255,3m g
· 100 % (2 p.)

Absorbans  Cu²⁺-halten avläst från 

linjen [mg/l]

Cu²⁺-halten i 

provlösningen P

[mg/l]

Cu-halten i 

mässing [%]

prov 1 0,235 161,544 1615,44 63,3

prov 2 0,232 159,488 1594,88 62,5

prov 3 0,234 160,859 1608,59 63,0

medelvärde 0,234 160,630 1606,30 62,9



Medelvärdet har uträknats från proven, mässingprovets kopparhalt var 62,9 %. (1 p.)

Svar: Mässingprovets kopparhalt var 62,9 %.

10.2 (6 p.)

Massan för kopparn som fallit ut på katoden erhålls genom att subtrahera (1 p.)

- fel ämne, ej-FF

m(katod + Cu) – m(katod) = 12,1279 g – 12,0488 g = 0,0791 g. (1 p.)

50,0 ml av provlösning P innehåller 0,0791 g Cu²⁺, så 100 ml provlösning P innehåller

0,0791 g · 2 = 0,1582 g Cu²⁺-joner (2 p.)

Mässingprovets Cu-halt i massprocent

(0,1582 g / 0,2553 g) · 100 % = 62,0 % (2 p.)

Svar: Mässingprovets Cu-halt var 62,0 massprocent.

10.3 (4 p.)

Högst 3 p./metod (3 x 1 p.)

Elektrogravimetri

• all koppar har inte fallit ut på katoden/elektroden

• elektroden har inte torkats noggrannt före vägningen

• koppar har flagat av elektroden vid torkningen eller vägningen

Spektrofotometri

• kalibreringsfel/fel i standardlösningarnas halter

• kyvetten har lagts fel väg i spektrofotometern och då går ljuset inte på rätt sätt genom provet / 

kyvetten sitter dåligt i apparaten

• det har blivit luftbubblor i kyvetten eller fingeravtryck/smuts/repor på dess väggyta

Övriga fel, max. 1 p.

• fel i vägningen av elektroderna

• fel vid pipetteringen av provlösningen

• fel vid tillsatsen av reagens (saknas/tillsatt för lite)

• funktionsstörning hos spektrofotometern/elektrolysapparaturen

• färgomvandlingen hos lösningen är onoggrann



11. Organometaller (20 p.)

11.1 (3 p.)

2 CH₃CH₂I(l) + 2 Zn(s) → (CH₃CH₂)₂Zn(l) + ZnI₂(s)  

- Utgångsämnenas och produkternas formler är rätt, 1 p.

- Koefficienterna är rätt, 1 sp.

- Aggregationstillstånden är rätt angivna, 1 sp.

- Beteckningarna C₄H₁₀Zn eller ZnC₄H₁₀ eller I₂Zn, 0 p. för utgångsämnen/produkter men 

undantagsvis FF (poängen för koefficienter och aggregationstillstånd kan fås om enbart de här 

felen)

11.2 (2 p.)

CH₃Li + H₂O(l) → CH₄(g) + LiOH(aq)

- Formlerna och koefficienterna är rätt, 1 p.

- Aggregationstillstånden är rätt angivna, 1 sp.

11.3 (4 p.)

Bindningen mellan kol och litium i metyllitium är mycket polär / på gränsen mellan polär (kovalent) bindning 

och jonbindning (1 p.)

eftersom skillnaden i atomernas elektronegativitet är 1,5. (1 p.)

Det är fråga om en koordinationsbindning/dipol-dipolbindning/jon-dipolbindning (1 p.)

mellan (eterns) syreatom och (den polära) organometallföreningens litiumatom. (1 p.) 

Detta kan åskådliggöras med en teckning.

(I bilden visas koordinationsbindningen med en streckad linje. Också ett heldraget bindningsstreck 

godkänns. 1–3 etermolekyler kan koordineras till litiumatomen.)



11.4 (4 p.)

Föreningens struktur är

så reaktionen som sker är (reaktionen krävs inte):

11.5 (7 p.)

1) Torr tryckluft innehåller också syre. (1 p.)

Metyllitium kan reagera med syret och (1 p.)

antändas. (1 p.)

2) Etanol kan innehålla fukt som reagerar häftigt med metyllitium, (1 p.)

och då kan det bildas metan och litiumhydroxid (den ena räcker) som är lättantändligt. (1 p.)

ELLER

Etanol reagerar också med metyllitium på samma sätt som vatten. (1 p.)

Det bildas metan och litiumalkoxid i denna reaktion (den ena räcker). (1 p.)

(Eller som en reaktionsformel CH₃Li + CH₃CH2OH(l) → CH₄(g) + LiOCH2CH₃(aq))

Farliga följder (max. 3 p.):

 Båda reaktionerna 1) och 2) kan vara exoterma/frigöra värme. (1 p.)

 Metanet eller lösningsmedlet kan antändas.  (1 p.)

 En explosion kan inträffa / Det kan bildas en explosiv gasblandning.  (1 p.)

 Hetta eller eldsvåda kan förorsaka brännskador. (1 p.)

 Reaktionsblandningen kan koka över och komma ur kärlet. / Det bildas en stor mängd 

(metan)gas/utvecklas tryck. (1 p.)

 Det bildas någon kraftigt basisk/frätande produkt (LiOH/litiumalkoxid)  (1 p.)
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