
1. Nämn några livsmedel som innehåller syror. (E)!
2. Vad ska du göra om du spiller stark syra på handen? (E)!
3. Förklara hur man använder en indikator? (E)!
4. Vad betyder olika pH-värden. (E)!
5. Förklara varför man kan behöva mäta pH-värden inom sjukvården. (E)!
6. Vilka joner bildas när du löser upp en syra i vatten? (E)!
7. Vad är det som avgör hur sur en lösning är? (E)!
8. Nämn tre olika syror, med namn och kemisk formel. (E)!
9. Nämn några produkter som innehåller baser. (E)!
10. Ge exempel på hur vi kan använda baser för att motverka syror. (E)!
11. Kaffe har pH-värde 5 och apelsinjuice pH-värde 3. Vilken dryck har högst koncentration av 

vätejoner och hur stor är skillnaden. (E/C)!
12. Vad händer när en syra blandas med en bas? (E/C)!
13. Både järn och aluminium kan omvandlas till oxider, men saker av aluminium håller mycket 

längre an saker av järn. Vad beror det på? (E)!
14.Lisa hällde upp saltsyra i en bägare och mätte pH-värdet. Det var 1. När hon spädde 

lösningen med destillerat vatten 10 ggr blev pH-värdet 2. Hon spädde ut lösningen igen 
så att den blev utspädd 100 ggr. Nu blev pH-värdet 3. Vilket pH-värde skulle Lisa få om 
hon spädde lösningen 1000 000 000 ggr? Motivera ditt svar! (C) 

15.Koncentrerad salpetersyra späddes 100 miljoner gånger med destillerat vatten. Vilket 
pH-värde borde lösningen få? Motivera ditt svar! (C) 

16.Vad är skillnaden mellan en stark syra och en svag syra? (E) 
17.Beskriv med ord vad är en buffertlösning. (E) 
18.Kan man neutralisera en stark bas med en svag syra? Motivera ditt svar. (E/C) 
19. I vilken typ av miljö kan rost bildas? (E) 
20.Förklara varför klor (Cl) blir negativt laddad som jon? (E/C) 
21.Förklara varför natrium blir positivt laddad som jon? (E/C) 
22.Om Cl bilder sig till Na behövs det en del av båda ämnena och vi får den kemiska 

formeln NaCl, men om vi binder Cl med Mg (magnesium) behövs del Mg men två delar 
Cl och vi får den kemiska formel MgCl2. Motivera varför det är så! (C) 

23.Beskriv varför det är fel att säga att vi har druckit samma vatten som dinosaurie? (E/C) 
24.Beskriv varför vatten alltid är neutralt? (E/C) 
25.Kolsyra (H2CO3) är en syra som kan ge ifrån sig vätejoner i flera steg. Beskriv hur detta 

går till. (C/A) 
26.Om en sjö blir sur kan sjön kalkas. Varför? Samt varför kalkar vi inte stilla havet då det 

likaså är lite surt? (E) 
27.Skriv ner med kemiska formler vad som händer när saltsyra (HCl) blandas med 

natriumhydroxid (NaOH). (C/A) 
28.Skriv ner med kemiska formler vad som händer när svavelsyra (H2SO4) blandas med 

basen (kaliumhydroxid) KOH.  (C/A) 
29. Is flyter på vatten, varför är detta en viktig för jorden.  (E/C/A) 
30.Hur många valenselektroner har följande grundämnen: Natrium (Na), Väte (H), Helium 

(He), Litium (Li), Kol (C) och Bor (B). (E) 
31.Beskriv med ord vad som menas med jonbindningar. (E/C) 
32.Beskriv hur två valfria ädelstenar bildas. (E) 
33.Sök på nätet och ta reda på vad SIV-regeln är. (E) 
34.Beskriv med kemiska formler hur en buffertlösning fungerar.  (A) 
35.Pelle har två vätskor framför sig. Han häller BTB i den ena och den blir Blå och han 

häller FFT i den andra och den blir oförändrad. Sedan häller han dessa två vätskorna i 
en ny behållare och den får färgen gul. Vad var det för vätskor från början? vilken 
vätska blir det i blandningen? Vilken av vätskorna var starkast? (C/A) !!



36.På Gotland används socker istället för salt på vägarna. Detta för att inte skada naturen, 
men det finns en annan viktigt fördel som är kopplat till rost, vilken? (C) 

37.Förklara hur rost kan förstöra en hel konstruktion?  (E/C) 
38.Vad är det för skillnad på stål, järn, rostfritt stål? (E) 
39.Varför rostar inte aluminium lika mycket som järn? (E/C) 
40.Leta på nätet! Varför kan man ha starka syror i plastflaskor? Borde inte de frätas 

sönder? (C/A) 
41.Fråga från nationella proven. (E), (E/C/A) 

42.Vilket pH värde ska en bas ha som ska neutralisera en syra som har pH värde 4.64? 
(E) 

43.Pelle såg en film där en person tappar en strömförande elkabel i badkaret. Personen 
fick en jättestor elstöt och dog. Pelle drar slutsatsen att vatten leder ström. Använd dina 
kunskaper om vatten för att förklara varför detta inte är helt sant. (C/A) 

44.Beskriv med egna ord vad sten är ur ett vetenskapligt perspektiv. (E/C) 
45.Vad menas med ordet oxid, som i t.ex. koldioxid, metalloxid etc. (E) 
46.Ämnen som innehåller väte (H) som kan frigöras från molekylen kallas för syror. 

Motivera om vatten är en syra. (E/C/A) 
47.Pelle häller saltsyra (HCl) i ett provrör och lägger i en magnesiumet (Mg) och håller 

tummen för mynningen. Magnesiumet löses upp av syrra. Pelle tänder en tändsticka 
och håller den över mynningen samtidigt som han tar bort tummen. Vad händer? (E/C) 

48.Kan en svag syra neutralisera en stark bas? motivera. (C/A) 
49.Kan en svag syra neutralisera en koncentrerad bas? motivera. (C/A) 
50. I en del gruvor finns det malm som vi bryter, men vad är malm? (E) 
51.Ge exempel på hur kunskap om hur baser fungerar har förbättrat levnadsvillkoren för 

människan. (E/C) 
52.Pelle anser motsatsen till syror inte behöver vara en bas. Han säger: Om vi tar kolsyra 

(H2CO3) och lägger det i vatten så får vi följande reaktion, H2CO3 -> H+ + HCO3-. Då 
kolsyra är en svag syra sker denna reaktion även åt andra hållet, d.v.s. H+ + HCO3- -> 
H2CO3. Nu menar Pelle att HCO3- fungerar som en bas eftersom den tar upp H+. Håller 
du med om Pelles antagande. Motivera! (C/A) 

53.När vi pratar om syror (och baser) så nämn det ord som pH, koncentrerade syror och 
starka syror. Hur hänger dessa tre ord ihop? (E/C/A) 

54.Rita en atom (ej övergångselemet eller ädelgaser) där du beskriver exakt hur många 
elektroner och protoner det finns. Beskriv antal valenselektroner och elektronskal, samt 
beskriv hur din atom är kopplat till det periodiska systemet, d.v.s. vilken atomnummer, 



period och grupp är denna atom placerad. Beskriv även vilken laddning din atom får 
som jon. (E/C/A) 

55.!


