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INSTRUKSIES EN INLIGTING. 

 

1. Skryf jou naam bo-aan jou ANTWOORDSTEL neer. 

 

2. Beantwoord AL die vrae op jou ANTWOORDSTEL. 

 

3. Jy mag 'n nie-programmeerbare sakrekenaar gebruik. 

 

4. Jy mag toepaslike wiskundige instrumente gebruik. 

 

5. Begin elke vraag op ‘n skoon bladsy. 

 

6. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie 

vraestel gebruik is. 

 

7. JY WORD AANGERAAI OM DIE AANGEHEGDE INLIGTINGSBLAAIE TE 

GEBRUIK. 

 

8. Gee kort (bondige) motiverings, besprekings, ensovoorts waar nodig. 

 

9. Rond jou finale numeriese antwoorde tot 'n minimum van TWEE desimale 

plekke af. 
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VRAAG 1:  MEERVOUDIGEKEUSE

 

Vier opsies word as moontlike antwoorde vir die volgende vrae gegee. Elke vraag het
slegs EEN korrekte antwoord. Skryf slegs die letter (A
(1.1–1.10) op jou ANTWOORDSTEL neer.

1.1 Die korrekte IUPAC naam vir die volgende verbinding is

 

 

 

 

A 3-chloro-4-metielpentaan

B 3-chloro-2-metielpentaan

C 2-metiel-3-chloropentaan

D 4-metiel-3-chloropentaan

1.2 Watter van die volgende stellings is VERKEERD?

A Margarien word in ‘n substitu

B Alkyne is meer reaktief as alkene

C Aldehiede en ketone bevat ‘n karbonielgroep

D Propieletanoaat word uit propanoësuur en etanol vervaardig
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VRAAG 1:  MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE 

Vier opsies word as moontlike antwoorde vir die volgende vrae gegee. Elke vraag het
slegs EEN korrekte antwoord. Skryf slegs die letter (A–D) langs die vraagnommer

1.10) op jou ANTWOORDSTEL neer. 

korrekte IUPAC naam vir die volgende verbinding is 

metielpentaan 

metielpentaan 

chloropentaan 

chloropentaan     

Watter van die volgende stellings is VERKEERD? 

Margarien word in ‘n substitusie reaksie uit sonneblomolie gevorm.

Alkyne is meer reaktief as alkene 

Aldehiede en ketone bevat ‘n karbonielgroep 

Propieletanoaat word uit propanoësuur en etanol vervaardig
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Vier opsies word as moontlike antwoorde vir die volgende vrae gegee. Elke vraag het 
D) langs die vraagnommer 

   (2) 

sie reaksie uit sonneblomolie gevorm. 

Propieletanoaat word uit propanoësuur en etanol vervaardig   (2) 
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1.3 Beskou grafiek A en B hieronder.  Grafiek A wys die verspreiding van molekulêre 

energie.  X verteenwoordig die minimum kinetiese energie wat ‘n reaksie benodig om 

plaas te vind. 

                                   
Grafiek B wys die potensiële energie kurwe vir dieselfde

Watter van die volgende sal die korrekte waarde vir X in grafiek A wees?

 

A 10 kJ  

1.4 Die reaksie wat deur die onderstaande gebalanseerde vergelyking beskryf word 

bereik ekwilibrium in ‘n geslote houer:

H2(g)  

Hoe sal die ekwilibrium beïnvloed word indien eers die volume van die houer verminder 

word en daarna die temperatuur verhoog word?

A aanvanklik is daar geen verandering en daarna word die terugwaartse 

reaksie bevoordeel.

B die terugwaarste reaksie word deur beide veranderinge bevoordeel.

C aanvanklik is daar geen verandering en dan word die voorwaartse reaksie 

bevoordeel. 

D aanvanklik is die terugwaartse reaksie bevoordeel en dan word die 

voorwaartse reaksie bevoordeel.  
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en B hieronder.  Grafiek A wys die verspreiding van molekulêre 

energie.  X verteenwoordig die minimum kinetiese energie wat ‘n reaksie benodig om 

                                    
Grafiek B wys die potensiële energie kurwe vir dieselfde reaksie.

 
Watter van die volgende sal die korrekte waarde vir X in grafiek A wees?

B 103 kJ  C 93 kJ  

Die reaksie wat deur die onderstaande gebalanseerde vergelyking beskryf word 

bereik ekwilibrium in ‘n geslote houer: 

(g)  +  I2(g)      ⇌      2HI(g)              ∆H < 0

Hoe sal die ekwilibrium beïnvloed word indien eers die volume van die houer verminder 

word en daarna die temperatuur verhoog word? 

aanvanklik is daar geen verandering en daarna word die terugwaartse 

reaksie bevoordeel. 

die terugwaarste reaksie word deur beide veranderinge bevoordeel.

aanvanklik is daar geen verandering en dan word die voorwaartse reaksie 

aanvanklik is die terugwaartse reaksie bevoordeel en dan word die 

reaksie bevoordeel.     
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en B hieronder.  Grafiek A wys die verspreiding van molekulêre  

energie.  X verteenwoordig die minimum kinetiese energie wat ‘n reaksie benodig om 

reaksie. 

 
Watter van die volgende sal die korrekte waarde vir X in grafiek A wees? 

D 35 kJ  (2) 

Die reaksie wat deur die onderstaande gebalanseerde vergelyking beskryf word  

H < 0 

Hoe sal die ekwilibrium beïnvloed word indien eers die volume van die houer verminder 

aanvanklik is daar geen verandering en daarna word die terugwaartse  

die terugwaarste reaksie word deur beide veranderinge bevoordeel. 

aanvanklik is daar geen verandering en dan word die voorwaartse reaksie  

aanvanklik is die terugwaartse reaksie bevoordeel en dan word die  

   (2) 
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1.5 Beskou die omkeerbare reaksie:

N2(g)  +  3 H

Die grafiek van die reaksietempo teenoor tyd 

hieronder gewys: 

Die soliede lyn stel die voorwaartse reaksie voor, 

terugwaartse reaksie voorstel.  Watter een van die veranderinge hieronder is die beste 

verduideliking vir die veranderinge in die grafiek by tyd X?

A Temperatuur is verlaag

B Temperatuur is verhoog

C Konsentrasie van H

D Konsentrasie van N

1.6 Beskou die volgende ionisasie reaksie:

‘n Gekonjugeerde suur

A NH3 ; NH4
+
 

B NH3 ; H2O 

C H2O ; NH4
+
 

D NH3  ; OH- 
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Beskou die omkeerbare reaksie: 

(g)  +  3 H2(g)     2 NH3 (g)    ∆H < 0.

reaksietempo teenoor tyd  vir die reaksie hierbo word 

 

Die soliede lyn stel die voorwaartse reaksie voor, terwyl die gebroke lyn die 

terugwaartse reaksie voorstel.  Watter een van die veranderinge hieronder is die beste 

verduideliking vir die veranderinge in die grafiek by tyd X? 

Temperatuur is verlaag 

Temperatuur is verhoog 

Konsentrasie van H2  is verlaag 

Konsentrasie van N2 is verhoog.                                                               

Beskou die volgende ionisasie reaksie: 

NH3  +  H2O  ⇄  NH4
+  +  OH-

 

‘n Gekonjugeerde suur-basis paar is 
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H < 0. 

vir die reaksie hierbo word  

 

terwyl die gebroke lyn die 

terugwaartse reaksie voorstel.  Watter een van die veranderinge hieronder is die beste 

is verhoog.                                                                (2) 

   (2) 
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1.7 ‘n 1mol.dm3  oplossing van elk van die volgende sure word voorberei.  Watter 

 oplossing sal die laagste pH hê? 

A HCl 

B H2SO4 

C    CH3COOH 

D NH4OH          (2) 

1.8 Watter EEN van die volgende reaksies is spontaan onder standaard  

toestande? 

     A Sn4+  SO2  +  2H2O   →    Sn2+  +  SO4
2-  +  4H+  

     B I2  +  2Br-   →   2I-  +  Br2 

     C 2 H2O   →   O2  +  2H2  

     D 2Ag+  +  Fe2+   →   2Ag  +  Fe3+       (2) 

1.9 In die chloor-alkali membraansel word soutwater in die sel ingepomp.  Watter 

  EEN van die volgende is die korrekte voorstelling van die produkte wat by die  

onderskeie elektrodes vorm? 

 Positiewe elektrode Negatiewe elektrode 

A Cl2 (g) Na (s) 

B OH- (aq) Na (s) 

C O2 (g) H2 (g) 

D Cl2 (g) H2 (g) 

(2) 

 

1.10 Watter kunsmis sal die volgende behoeftes van gewasse aanspreek? 

 Verhoog weerstand teen siektes Bevorder rypwording van vrugte 

A K2SO4 H2NCONH2 

B KCl Ca3(H2PO4)2 

C Ca3(H2PO4)2 KCl 

D NH4NO3 Ca3(H2PO4)2 

(2) 

[20] 
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VRAAG 2 (BEGIN OP ‘N NWE BLADSY) 

Die tabel hieronder toon die dampdruk van ‘n aantal organiese verbindings by 25 OC. 

Verbinding Moler massa (M) 

(g•mol-1) 

Dampdruk 

(x102 Pa) 

pentaan 72 573,0 

heksaan 86 160,0 

heptaan 100 48,0 

propan-1-ol 60 21,0 

propan-2-ol 60 44,0 

butan-1-ol 74 6,2 

butan-2-ol 74 18,3 

pentan-1-ol 88 2,2 

pentan-2-ol 88 8,04 

etanoësuur 60 15,3 

propanoon 58 240,0 

 
2.1   Skryf neer 

2.1.1 die algemene formule vir die homoloë reeks waarvan heptaan ‘n lid is. (1) 

2.1.2 die IUPAC naam en struktuurformule van ‘n isomeer van pentaan.  (2) 

2.1.3 die struktuurformule van propanoon      (2) 

2.2 Stel en verduidelik die verhouding tussen dampdruk en die sterkte van  

intermolekulêre kragte.                                                                                           (3) 

2.3 Verduidelik die verskil in dampdruk tussen pentaan, heksaan en heptaan.  Verwys  

na die sterkte van intermolekulêre kragte in jou antwoord.       (2) 

2.4 Verduidelik waarom: 

2.4.1   die dampdruk van butan-1-ol soveel laer is as die dampdruk van pentaan. (2) 

2.4.2   die dampdruk van sekondêre alkohole hoër is as die dampdruk van die  

primêre alkohole met dieselfde molekulêreformules.                                     (2) 

2.5 Watter verbinding het die hoër kookpunt?  Etoanoësuur of propan-1-ol?  (1) 

2.6 Verwys na die dampdruk, intermolekulêre kragte en energie en gee ‘n rede vir jou 

antwoord op VRAAG 2.5.         (3) 

[18] 
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VRAAG 3 (BEGIN OP ‘N SKOON BLADSY)
 

Broomwater kan gebruik word om 
onderskei.  Gelyke hoeveelhede heks
en B, elk gevul met 2 cm3 broomwate, by kamertemperatuur gevoeg.  Die proefbuise word 
geskud.  Die oplossing in proefbui
bruinerige kleur het. 
 

3.1 Wat word met die begrip 

3.2 Gebruik strukstuurformules en skryf die vergelyking vir die reaksie in proefbuis 
A neer.  

3.3 Gee die reaksie kondisie wat nodig is vir ‘n reaksie om in proefbuis B plaas te 
vind.   

3.4 Beskou die diagram hieronder:

 3.4.1 Noem die tipe reaksie wat plaasvind by reaksie 1

 3.4.2 Watter reaksie 
reaksie wat plaasvind sodat verbinding X vorm

3.4.3 Gee die reaksie 
waar X uit 2-bromobutaan vorm. 

3.4.4 Teken die struktuurformule vir Y en gee sy IUPAC

3.5  Die diagram hieronder wys die struktuurformule vir poliëtileen.

 3.5.1 Skryf neer die IUPAC naam vir die monomeer wat poliëtileen vorm.

3.5.2 Watter tipe polimerisasie vind plaas wanneer poliëtileen vanuit sy 

monomeer vorm?
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VRAAG 3 (BEGIN OP ‘N SKOON BLADSY) 

Broomwater kan gebruik word om tussen versadigde en onversadigde oplossings te 
onderskei.  Gelyke hoeveelhede heks-2-een en heksaan word onderskeidelik in proefbuis A 

broomwate, by kamertemperatuur gevoeg.  Die proefbuise word 
geskud.  Die oplossing in proefbuis A word helderder, terwyl die oplossing in profbuis B ‘n 

Wat word met die begrip onversadigde verbinding  bedoel 

Gebruik strukstuurformules en skryf die vergelyking vir die reaksie in proefbuis 
      

die reaksie kondisie wat nodig is vir ‘n reaksie om in proefbuis B plaas te 
      

Beskou die diagram hieronder: 

Noem die tipe reaksie wat plaasvind by reaksie 1. 

Watter reaksie kondisie is van toepassing by reaksie 2, die hidrasie 
reaksie wat plaasvind sodat verbinding X vorm  

Gee die reaksie kondisies vir reaksie 3, dit is die substitusie reaksie 
bromobutaan vorm.     

Teken die struktuurformule vir Y en gee sy IUPAC naam.

3.5  Die diagram hieronder wys die struktuurformule vir poliëtileen.

 
Skryf neer die IUPAC naam vir die monomeer wat poliëtileen vorm.

Watter tipe polimerisasie vind plaas wanneer poliëtileen vanuit sy 

monomeer vorm?     

SEPTEMBER 2014 
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tussen versadigde en onversadigde oplossings te 
een en heksaan word onderskeidelik in proefbuis A 

broomwate, by kamertemperatuur gevoeg.  Die proefbuise word 
s A word helderder, terwyl die oplossing in profbuis B ‘n 

   (2) 

Gebruik strukstuurformules en skryf die vergelyking vir die reaksie in proefbuis  
   (3) 

die reaksie kondisie wat nodig is vir ‘n reaksie om in proefbuis B plaas te  
   (1) 

 
   (1) 

y reaksie 2, die hidrasie  
   (1) 

vir reaksie 3, dit is die substitusie reaksie  
   (2) 

naam.   (2) 

3.5  Die diagram hieronder wys die struktuurformule vir poliëtileen. 

Skryf neer die IUPAC naam vir die monomeer wat poliëtileen vorm. (1) 

Watter tipe polimerisasie vind plaas wanneer poliëtileen vanuit sy  

   (1) 

[14] 
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VRAAG 4 (BEGIN OP ‘N SKOON BLADSY)

Jy word gevra om die invloed van die konsentrasie van reaktanse 

reaksie te ondersoek.  Die reaksie wat vir hierdie ondersoek gebruik word is die reaksie 

tussen natriumtiosulfaat (Na

veroorsaak een van die produkte dat die oplossing troebel word.

Na2S2O3(aq)  +  2HC

Lys van chemikaliië:  

 Metode: (onvolledig) 

1. Gebruik ‘n swart pen en trek ‘n groot kruis op ‘n stuk papier

2. Plaas 50 ml natriumtiosulfaat oplossing in ‘n koniese fles.

3. Voeg 5 ml soutsuur by en aktiveer die stophorlosie.  Skud die oplossing ‘n paar 

maal en verseker dat die reagense goed meng.

4.   Plaas die reaksie fles op die papier 

  wanneer die kruis nie meer sigbaar is nie.

5. Herhaal die eksperiment maar…..

6. Herhaal die eksperiment ‘n derde keer, maar …

7.  Tabuleer alle resultate

Resultate 

Experiment

Tyd verloop (s)
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VRAAG 4 (BEGIN OP ‘N SKOON BLADSY) 

Jy word gevra om die invloed van die konsentrasie van reaktanse op 

reaksie te ondersoek.  Die reaksie wat vir hierdie ondersoek gebruik word is die reaksie 

tussen natriumtiosulfaat (Na2S2O3) en soutsuur (HCℓ).  Met verloop van die reaksie 

veroorsaak een van die produkte dat die oplossing troebel word. 

(aq)  +  2HCl(aq)  →  2NaCl(aq)  +  S(s)  +  H2

250 ml natriumtiosulfaat oplossing, gedistilleerde water 

soutsuur oplossing met ‘n konsentrasie van 2 mol

Gebruik ‘n swart pen en trek ‘n groot kruis op ‘n stuk papier 

Plaas 50 ml natriumtiosulfaat oplossing in ‘n koniese fles. 

Voeg 5 ml soutsuur by en aktiveer die stophorlosie.  Skud die oplossing ‘n paar 

maal en verseker dat die reagense goed meng. 

Plaas die reaksie fles op die papier met  die kruis en noteer die tyd

nie meer sigbaar is nie. 

aal die eksperiment maar….. 

Herhaal die eksperiment ‘n derde keer, maar … 

Tabuleer alle resultate in ‘n tabel. 

Experiment 1 2 

Tyd verloop (s) 3,0 4,5 6,9

SEPTEMBER 2014 
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op die reaksietempo van ‘n 

reaksie te ondersoek.  Die reaksie wat vir hierdie ondersoek gebruik word is die reaksie 

).  Met verloop van die reaksie 

2O(l)  +  SO2(g) 

natriumtiosulfaat oplossing, gedistilleerde water  

soutsuur oplossing met ‘n konsentrasie van 2 mol·dm-3
 

Voeg 5 ml soutsuur by en aktiveer die stophorlosie.  Skud die oplossing ‘n paar  

en noteer die tyd 

 

3 

6,9 
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4.1 Definieer reaksie tempo.         (1) 

4.2 Vir die eksperiment hierbo beskryf, noem die 

4.2.1 onafhanklike veranderlike                                                                           (1) 
4.2.2 afhanklike veranderlike                                                                                  (1) 

4.3 Beskou die metode: 
4.3.1 Herskryf punte 5 en 6 en beskryf wat jy elke keer sou verander sodat die  

doel van die eksperiment bereik word. (Let op na hoe die tydverloop  
verander- dis nie belangrik hoeveel dit verander nie)      (3) 

4.3.2 Wat moet tydens die eksperiment gedoen word om te verseker dat dit ‘n  
billike  toets is?                                     (1) 

4.4 Skryf neer die naam of formule van die stof wat daarvoor verantwoordelik is dat  
die oplossing troebel word.         (1) 

4.5 Beskou die resultate van die eksperiment in die tabel.  Watter een van  
eksperimente (1,2 of 3) het die hoogste reaksietempo?                                         (1)                  

             [9] 
 
 

 
VRAAG 5 (BEGIN OP ‘N SKOON BLADSY) 
 

Die volgende vergelyking verteenwoordig ‘n reaksie wat ekwilibrium bereik het. 
  

2CrO4
2- (aq)  +  2H+ (aq)   ⇄   Cr2O7

2- (aq)  +  H2O (l) 
                              geel                                      oranje 

 
5.1 Gee die definisie van chemiese ewewig .                        (2) 

5.2 Is dit ‘n voorbeeld van ‘n oop of ‘n geslote sisteem?     (1)  

5.3 ‘n Paar druppels salpetersuur (HNO3) word by die oplossing gevoeg. 

   5.3.1 Watter kleur is die oplossing nou?  Skryf slegs GEEL of ORANJE  (1) 
  5.3.2  Gee ‘n rede vir hierdie waarneming.                                                             (2) 

5.4 Skryf die uitdrukking vir die  ewewigskonstante (Kc) vir hierdie reaksie neer (2) 

5.5 Sal die byvoeging van water enige effek op die  ewewigskonstante hê?  (1) 

5.6 Watter kleur word die oplossing nadat ‘n paar korrels natriumhidroksied (NaOH)  
by die oplossing gevoeg word?  Skryf slegs GEEL of ORANJE.   (1) 

5.7 Gebruik Le Chatelier se beginsel en verduidelik die antwoord op VRAAG 5.6.      (3) 

[13] 
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VRAAG 6 

Beskou die ekwilibrium vir ‘n versadigde oplossing van natriumchloried soos deur die 
vergelyking hieronder aangedui: 

NaCℓ(s)      ⇄   Na+(aq)  +  Cℓ
-
(aq) 

  
6.1 Is die voorwaartse reaksie eksotermies  of endotermies?    (1) 

6.2 By 25OC is die oplosbaarheid van natriumchloried 35,9 g per 100cm
3
  water.    

Bereken die ewewigskonstante vir die reaksie.                                                        (6) 

6.3 Watter verandering in die reaksietoestande kan die waarde van  Kc  laat toeneem?   
Gee ‘n verduideliking vir die antwoord.       (4) 

6.4 By dieselfde temperatuur is die ekwilibrium konstante vir ‘n versadigde oplossing  
van silwerchloried  (AgCℓ) 1,8x10-10.  Is silwerchloried meer oplosbaar of minder  
oplosbaar as natriumchloried by 25OC?                                                                   (1) 

                                                                                                                                      [12] 
 
 
 
 

VRAAG 7 (BEGIN OP ‘N SKOON BLADSY) 

Jy word gevra om die persentasie etanoësuur (CH3COOH) in asyn te bepaal. 
7,5g kommersiële asyn word in 100 cm3 water opgelos. 25cm3 van hierdie  
oplossing word deur 28,5cm3 natriumhidroksied (NaOH) oplossing, met ‘n  
konsentrasie van 0,11mol·dm-3  geneutraliseer.  Die gebalanseerde vergelyking  
vir hierdie reaksie is: 
 

NaOH (aq)  +  CH3COOH (aq)   →   CH3COONa  +  H2O 

7.1 Bereken die pH van die natriumhidroksied oplossing.     (5) 

7.2 Bereken die aantal mol natriumhidroksied wat gebruik word om 25 cm3 suur te  
neutraliseer.                                                                                                            (2) 

 7.3 Bereken die persentasie etanoësuur in die asyn.     (5) 
 [12] 
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VRAAG 8 (BEGIN OP ‘N SKOON BLADSY)

 

Die industriële bereiding van 

 
8.1 Gee die naam van die industriële proses wat gebruik word om swawelsuur te 

berei.   

8.2 Gee die naam of formule van verbinding X.

8.3 Gee die naam of formule 

8.4 Swawelsuur is ‘n sterk suur.  Definieer ‘n 

8.5 Skryf ‘n vergelyking neer wat illustreer hoe swawelsuur in water ioniseer.

8.6 Identifiseer die gekonjuge

8.7 Gee die term wat vir die gekonjugeerde basis in VRAAG 8.5 gebruik word wat 

beide as ‘n proton donor en ‘n proton akseptor kan optree.                                   

8.8 Gee die term vir ‘n suur 
eenheid kan  skenk.                                                                                            

8.9 Beskou die volgende reaksie van swawelsuur:
 

            
 

Die halfreaksies vir hierdie reaksie word gegee as

 

      Cu   →    Cu2+ + 2e

      SO4
-2 + 4H+ + 2e-  

  

8.9.1 Tree swawelsuur as ‘n oksideermiddel of reduseermiddel in hierdie

reaksie op?              

8.9.2 Verduidelik die antwoord op VRAAG 8.9.1 deur na die oksidasie reaksie 

en elektron oordrag te verwys.                                          
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VRAAG 8 (BEGIN OP ‘N SKOON BLADSY) 

Die industriële bereiding van swawelsuur (H2SO4) kan as volg voorgestel word.

Gee die naam van die industriële proses wat gebruik word om swawelsuur te 
      

Gee die naam of formule van verbinding X.   

of formule van die katalisator wat gebruik word.          

Swawelsuur is ‘n sterk suur.  Definieer ‘n sterk suur.                                              

Skryf ‘n vergelyking neer wat illustreer hoe swawelsuur in water ioniseer.

Identifiseer die gekonjugeerde suur in die vergelyking in Vraag 8.5

Gee die term wat vir die gekonjugeerde basis in VRAAG 8.5 gebruik word wat 

beide as ‘n proton donor en ‘n proton akseptor kan optree.                                   

Gee die term vir ‘n suur soos H2SO4, wat twee waterstof-ione per formule 
.                                                                                            

Beskou die volgende reaksie van swawelsuur: 

      2H2SO4  +  Cu  →   CuSO4  +  2H2O  +  SO

vir hierdie reaksie word gegee as: 

+ 2e-
 

→   2H2O  + SO2 

Tree swawelsuur as ‘n oksideermiddel of reduseermiddel in hierdie

reaksie op?                   

Verduidelik die antwoord op VRAAG 8.9.1 deur na die oksidasie reaksie 

en elektron oordrag te verwys.                                          

SEPTEMBER 2014 

Blaai om asseblief 

) kan as volg voorgestel word. 

 

Gee die naam van die industriële proses wat gebruik word om swawelsuur te  
   (1) 

   (1) 

gebruik word.            (1)  

suur.                                               (1) 

Skryf ‘n vergelyking neer wat illustreer hoe swawelsuur in water ioniseer.  (3) 

in Vraag 8.5.   (1) 

Gee die term wat vir die gekonjugeerde basis in VRAAG 8.5 gebruik word wat  

beide as ‘n proton donor en ‘n proton akseptor kan optree.                                    (1) 

ione per formule  
.                                                                                             (1) 

O  +  SO2 (g) 

Tree swawelsuur as ‘n oksideermiddel of reduseermiddel in hierdie 

   (1) 

Verduidelik die antwoord op VRAAG 8.9.1 deur na die oksidasie reaksie  

en elektron oordrag te verwys.                                           (2)             

[13] 
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VRAAG 9 (BEGIN OP ‘N NUWE BLADSY)

 

Beskou die sel hieronder wat onder standaard toestande opgestel is:

Die net sel vergelyking vir hierdie sel is

 

2 Fe

 

9.1 Watter energieomsetting vind in hierdie sel plaas?

9.2 Noem die standaard toestande wat op hierdie sel van toepassing is.

9.3 Watter elektrode is die ANODE? Fe of Mg? 

9.4 Skryf neer die oksidasie hallfreksie vir die sel.             

9.5 Nadat die sel ‘n rukkie funksioneer 

magnesium plaat met 0,96 g verander het.Bereken die verandering in massa 

van die yster elektrode oor di

9.6 ‘n Gloelamp is germerk “2V”.  Bereken die emk van van die sel en noem of die 

gloeilamp sal brand of nie, indien dit in ‘n stroombaan saam met 

gebruik word. Ignore

9.7 Hoe sal die konsentrasie van die Mg

9.8 Watter effek, indien enige

op die voltmeterlesing hê met verloop van tyd?  Gee ‘n rede vir jou antwoord.      
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VRAAG 9 (BEGIN OP ‘N NUWE BLADSY) 

Beskou die sel hieronder wat onder standaard toestande opgestel is:

Die net sel vergelyking vir hierdie sel is 

2 Fe3+  +   3 Mg (s)    →   2 Fe (s)  +   3 Mg

Watter energieomsetting vind in hierdie sel plaas?  

Noem die standaard toestande wat op hierdie sel van toepassing is.

Watter elektrode is die ANODE? Fe of Mg?    

Skryf neer die oksidasie hallfreksie vir die sel.               

Nadat die sel ‘n rukkie funksioneer het, word bepaal dat die massa van die 

magnesium plaat met 0,96 g verander het.Bereken die verandering in massa 

van die yster elektrode oor dieselfde tydperk.                                                       

‘n Gloelamp is germerk “2V”.  Bereken die emk van van die sel en noem of die 

gloeilamp sal brand of nie, indien dit in ‘n stroombaan saam met 

Ignoreer interne weerstand van die sel.                               

Hoe sal die konsentrasie van die Mg2+-ione verander terwyl die sel funksioneer?

Watter effek, indien enige, sal die  konsentrasie verandering in 

sing hê met verloop van tyd?  Gee ‘n rede vir jou antwoord.      

                                                                                                                             

SEPTEMBER 2014 

Blaai om asseblief 

Beskou die sel hieronder wat onder standaard toestande opgestel is: 

    

   2 Fe (s)  +   3 Mg2+    

   (1) 

Noem die standaard toestande wat op hierdie sel van toepassing is.  (2) 

   (1) 

   (3)  

word bepaal dat die massa van die  

magnesium plaat met 0,96 g verander het.Bereken die verandering in massa  

eselfde tydperk.                                                        (5) 

‘n Gloelamp is germerk “2V”.  Bereken die emk van van die sel en noem of die  

gloeilamp sal brand of nie, indien dit in ‘n stroombaan saam met hierdie sel  

                                 (5) 

ione verander terwyl die sel funksioneer? (1) 

verandering in Vraag 9.7  

sing hê met verloop van tyd?  Gee ‘n rede vir jou antwoord.       (2) 

                                                                                                                                            [20] 

MgCl2 (aq) 
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VRAAG 10 [ BEGIN OP ‘N SKOON BLADSY]

Suiwer aluminium oksied(Al

gesmelte krioliet gemeng word.  Die aluminiumoksied word gebruik om aluiminium te 

vervaardig soos in die diagram hieronder gewys.  Aluminium vorm by die koolstof omhulsel

 

 Die netto vergelyking vir hierdie reaksie is

10.1 Gee die naam van die erts waarin aluminiumoksied voorkom.

10.2 Beskou die diagram: Is dit  ‘n 

10.3 Is die koolstof omhulsel soos in die diagram gewys die anode of die katode van 
hierdie sel?          

10.4 Aan watter pool van die kragbron ( positief of negatief) word die koolstof omhulsel 
gekoppel?                                                           

10.5 Skryf neer die half-reaksie wat by die anode plaasvind.

10.6 Is die kragbron wisselstroom (WS) of gelykstroom (GS)?  Gee ‘n rede vir jou 
antwoord.  
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VRAAG 10 [ BEGIN OP ‘N SKOON BLADSY] 

Suiwer aluminium oksied(Al2O3)  word vervaardig deur die suiwering van erts wat met 

gesmelte krioliet gemeng word.  Die aluminiumoksied word gebruik om aluiminium te 

vervaardig soos in die diagram hieronder gewys.  Aluminium vorm by die koolstof omhulsel

Die netto vergelyking vir hierdie reaksie is 

4Al
3+

(l) + 6O
2-

(l) → 4Al(s) + 3O2(g)  

 

Gee die naam van die erts waarin aluminiumoksied voorkom.

Beskou die diagram: Is dit  ‘n elektrolitiese of galvaniese sel?

mhulsel soos in die diagram gewys die anode of die katode van 
      

Aan watter pool van die kragbron ( positief of negatief) word die koolstof omhulsel 
gekoppel?                                                                                                                

reaksie wat by die anode plaasvind. 

Is die kragbron wisselstroom (WS) of gelykstroom (GS)?  Gee ‘n rede vir jou 
      

                                                                                                                             

SEPTEMBER 2014 

Blaai om asseblief 

)  word vervaardig deur die suiwering van erts wat met 

gesmelte krioliet gemeng word.  Die aluminiumoksied word gebruik om aluiminium te 

vervaardig soos in die diagram hieronder gewys.  Aluminium vorm by die koolstof omhulsel. 

 

Gee die naam van die erts waarin aluminiumoksied voorkom.   (1) 

sel?    (1) 

mhulsel soos in die diagram gewys die anode of die katode van  
   (1) 

Aan watter pool van die kragbron ( positief of negatief) word die koolstof omhulsel  
                                                      (1) 

   (2) 

Is die kragbron wisselstroom (WS) of gelykstroom (GS)?  Gee ‘n rede vir jou  
   (2) 

                                                                                                                                            [8] 
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VRAAG 11 (BEGIN OP ‘N NUWE BLADSY)

Ammoniumnitraat is een van die anorganiese kunsmistowwe wat industriëel v
Die vloeidiagram illustreer die proses.

NH3 word industriëel deur die volgende vergelyking vervaardig.

N2 (g)  +   3H

Volgens Le Chatelier se Beginsel is die ideale omstandighede vir maksimum 
temperatuur en hoë druk. 
11.1 Gee die naam van die proses waardeur NH

11.2 Die proses word teen ‘n temperatuur van 450 
Gee ‘n rede waarom ‘n laer tem

11.3 Identifiseer X in die vloeidiagram.

11.4 Skryf neer die gebalanseerde vergelyking vir die reaksie waarin X uit NH
vervaardig word.                                             

11.5 Skryf neer die formule vir die kunsmis Y                                                                 

11.6 Wetenskaplikes is bekommerd oor die besoedeling van ondergrondse water deur 
nitraat kunsmisstowwe.  Gee een rede waarom hierdie besoedeling gevaarlik vir 
mense is.            

11.7 ‘n Tuinier vind ‘n ou sak kunsmis van 50 kg. Die etiket op die sak is gedeeltelik 
beskadig ( sien skets)
persentasie stikstof in die sak 18,75% is.    

Bepaal die ontbrekende 
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VRAAG 11 (BEGIN OP ‘N NUWE BLADSY) 

Ammoniumnitraat is een van die anorganiese kunsmistowwe wat industriëel v
Die vloeidiagram illustreer die proses. 

word industriëel deur die volgende vergelyking vervaardig. 

(g)  +   3H2 (g)     ⇄    2NH3 (g)          ∆H < 0.

Volgens Le Chatelier se Beginsel is die ideale omstandighede vir maksimum 

Gee die naam van die proses waardeur NH3 gevorm word.                                    

Die proses word teen ‘n temperatuur van 450 OC uitgevoer, wat relatief hoog is.  
Gee ‘n rede waarom ‘n laer temperatuur NIE gebruik word NIE.                            

Identifiseer X in die vloeidiagram.     

Skryf neer die gebalanseerde vergelyking vir die reaksie waarin X uit NH
vervaardig word.                                                      

Skryf neer die formule vir die kunsmis Y                                                                 

Wetenskaplikes is bekommerd oor die besoedeling van ondergrondse water deur 
kunsmisstowwe.  Gee een rede waarom hierdie besoedeling gevaarlik vir 

      

‘n Tuinier vind ‘n ou sak kunsmis van 50 kg. Die etiket op die sak is gedeeltelik 
beskadig ( sien skets). Sy laat die inhoud analiseer en daar w
persentasie stikstof in die sak 18,75% is.     

 
ontbrekende komponent  in die verhouding N:P:K                        

SEPTEMBER 2014 

Blaai om asseblief 

Ammoniumnitraat is een van die anorganiese kunsmistowwe wat industriëel vervaardig word.  

 

H < 0. 

Volgens Le Chatelier se Beginsel is die ideale omstandighede vir maksimum obrengs ‘n lae 

gevorm word.                                     (1) 

C uitgevoer, wat relatief hoog is.   
peratuur NIE gebruik word NIE.                             (1) 

   (1) 

Skryf neer die gebalanseerde vergelyking vir die reaksie waarin X uit NH3  
   (2) 

Skryf neer die formule vir die kunsmis Y                                                                  (1) 

Wetenskaplikes is bekommerd oor die besoedeling van ondergrondse water deur  
kunsmisstowwe.  Gee een rede waarom hierdie besoedeling gevaarlik vir  

   (1) 

‘n Tuinier vind ‘n ou sak kunsmis van 50 kg. Die etiket op die sak is gedeeltelik  
en daar word  gevind dat die 

komponent  in die verhouding N:P:K                         (4) 
[11] 

 TOTAAL:  150 


