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Vraestel bestaan uit 7 Vrae en 7 Bladsye. 

Instruksies: 

1. Beantwoord AL die vrae. 

2. Nie-programmeerbare sakrekenaars mag gebruik word. 

3. Toepaslike wiskundige instrumente mag gebruik word. 

4. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in 
hierdie vraestel gebruik is. 

5. 'n Inligtingsblad is vir jou gebruik aangeheg. 

6. Gee kort motiverings, besprekings, ensovoorts waar nodig. 
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VRAAG 1: MEERVOUDIGE KEUSE

Elke vraag het slegs EEN regte antwoord. Skryf slegs die letter (A-D) langs die 
vraag nommer (1.1 - 1.10) in die ANTWOORDEBOEK.

1.1

(2)

1.2

A.
B.
C.
D.

(2)

1.3
Wanneer Na, K en Mg gerangskik word in toenemende  orde van atoom radius 
(kleinste na grootste), watter orde is korrek?
A. Na, K, Mg
B. Na, Mg, K
C. K, Mg, Na
D. Mg, Na, K

(2)

1.4

A. 1s
2
2s

2
2p

6
3s

1

B. 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2

C. 1s
2
2s

3
2p

6

D. 1s²2s²2p⁶

(2)

Die elektron konfigurasie vir Na⁺ is:

Watter een van die volgende chemiese vergelykings is NIE gebalanseerd nie?

AFDELING A

Watter een van die volgende pare verteenwoordig twee atome met dieselfde 
aantal neutrone?

en en

en en
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1.5
Die hoeveelheid nukleone in 'n kern van 'n atoom bepaal die                 van 'n atoom.
A. Volume
B. Massa
C. Grootte
D. Energie

(2)

1.6
Watter groep atome/ione het dieselfde hoeveelheid elektrone?
A. Br⁻ , Kr , K⁺

B. Mg²⁺ , Ca²⁺ , Be²⁺

C. Na⁺ , Mg²⁺ , Al³⁺
D. Cl , Br , I

(2)

1.7
Die elektronegatiwiteit van 'n atoom is 'n indikasie van die volgende:
A. Die geneigdheid van 'n atoom om 'n gedeelde elektronpaar te lok.
B. Die geneigdheid van 'n atoom om 'n gedeelde elektronpaar stoot.
C. Die vermoë van 'n atoom om elektrone te skenk aan 'n ander atoom.
D. Die vermoë van 'n atoom om 'n ioon te vorm.

(2)

1.8
Oorweeg die onderstaande tendense. Watter een van die volgende gevolgtrekkings
is vals?

A. die ionisasie energie neem toe soos jy na regs beweeg met 'n periode.
B. die edelgasse het die hoogste ionisasie energieë.
C. die ionisasie energie daal van links na regs net na die alkali metale.
D. die ionisasie energie van stikstof is hoër as dié van berillium.

(2)

Ionisasie Energie Tendense
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1.9
Die kromaat ioon CrO₄²⁻ kombineer met Fe (III) om 'n verbinding te vorm met die
volgende formule:

A. Fe4CrO4

B. Fe2(CrO4)3

C. FeCrO4

D. Fe2CrO4

(2)

1.10
Watter eienskap is die mees algemeen in nie-metale?
A. Lae ionisasie energie en lae elektronegatiwiteit.
B. Lae ionisasie energie en hoë elektronegatiwiteit.
C. Hoë ionisasie energie en lae elektronegatiwiteit.
D. Hoë ionisasie energie en hoë elektronegatiwiteit.

(2)

[20]
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AFDELING B

VRAAG 2: DIE ATOOM

Wanneer molekulêre waterstof (H₂) en suurstof (O₂) kombineer en toegelaat word 
om te reageer met mekaar, word energie vrygestel en die molekules van waterstof en 
suurstof kan kombineer om water te vorm.  

2.1  Vir die suurstofatoom bo gee die aantal:
       2.1.1  protone (1)
       2.1.2  neutrone (1)
       2.1.3  elektrone (1)
       2.1.4  nukleone (1)

       suurstof ioon. (3)
2.3  Skryf die elektronkonfigurasie vir die suurstof ioon. (2)
2.4  Teken die Lewis struktuur vir die water molekule. (2)
2.5  Is water 'n polêr of nie-polêre molekule? Gee 'n rede vir jou antwoord. (2)

[13]

VRAAG 3: ISOTOOP BEREKENINGE EN LEWIS DIAGRAMME

Kyk na die volgende twee elemente Kalsium en Chloor.

3.1  Die tabel hieronder toon inligting oor twee natuurlike isotope van chloor.

        3.1.1  Wat is isotope? (2)
        3.1.2  Gebruik die inligting in die tabel om die gemiddelde atoommassa van
                   chloor te bereken? (4)

2.2  Skets 'n volledig benoemde Aufbau Diagram (Energie Vlak Diagram) vir die

Isotope
³⁵Cl
³⁶Cl

Relatiewe Atoom Massa (u)
34.97
36.97

Natuurlike Oorvloed (%)

24.22
75.78
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3.2  Kalsium reageer met chloorgas om kalsiumchloried te vorm.
        3.2.1  Watter tipe chemiese binding word gevorm tussen kalsium en 
                   chloor? Verduidelik jou antwoord kortliks deur te verwys na jou kennis
                   van elektronegatiwiteit verskille.                (3)
        3.2.2  Gebruik Lewis diagramme om te wys hoe kalsiumchloried vorm. (3)

[12]

VRAAG 4: CHEMIESE FORMULES EN DIE MOL

4.1  Definieer die Wet van Behoud van Materie. (2)

4.2  Bepaal die chemiese formules van die volgende stowwe.
(2)

       4.2.2  Kalsiumtiosulfaat (2)
       4.2.3  Koper(II)permanganaat (2)

4.3  Onderskei tussen die mol en Avogadro se konstante. (2)

4.4  Oorweeg 6,02 x 10²² molekules van KClO₃ en antwoord die volgende vrae:
        4.4.1  Wat is die wetenskaplike naam vir KClO₃? (2)
        4.4.2  Watter massa KClO₃ bevat 6,02 x 10²² molekules van KClO₃? (3)
        4.4.3  Hoeveel mol suurstofatome is daar in 6,02 x 10²² molekules  (3)
                   KClO₃?
        4.4.4  Hoeveel kalium atome is daar in 6,02 x 10²² molekules van KClO₃? (3)

[21]

       4.2.1  Kaliumdichromaat
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VRAAG 5: STOïGIOMETRIE

5.1  Balanseer die volgende chemiese vergelykings:
       5.1.1  P₄ + Br₂  → PBr₃  (2)
       5.1.2  KNO₃ + H₂CO₃ → K₂CO₃ + HNO₃ (2)
       5.1.3  C₂H₆ + O₂ → CO₂ + H₂O (4)

5.2  Bariumchloried en swaelsuur reageer volgens die volgende vergelyking om 
        bariumsulfaat en soutsuur te produseer.

BaCl₂  +  H₂SO₄  →  BaSO₄  +  2HCl
       As jy 2 g BaCl₂ het:
       5.2.1 Watter hoeveelheid (in gram) van H₂SO₄ sal jy nodig hê vir die reaksie 
                 sodat al die bariumchloried opgebruik word? (6)
       5.2.2  Watter massa HCl word tydens die reaksie geproduseer?   (3)

5.3  20 cm³ van 'n 1,3 mol • dm⁻³ magnesiumhidroksied oplossing word in 'n koniese
        fles gepipet en met salpetersuur getitreer.  Daar is gevind dat 17 cm³ van die 

        5.3.1  Gebruik die gebalanseerde vergelyking om die konsentrasie van die
                   salpetersuur te bereken. (6)

        dit verhit word tot 512°C.
        5.4.1  Gebruik die informasie hierbo om die volle gebalanseerde chemiese 
                   vergelyking te skryf vir die reaksie hierbo. (2)
        5.4.2  Watter tipe chemiese reaksie is hierdie? (1)

[26]

VRAAG 6: PERSENTASIE MASSA EN EMPIRIESE FORMULE

6.1  Bepaal die empiriese formule vir die verbinding met die volgende samestelling:
       12,68% aluminium     19,72% stikstof     67,60% suurstof (7)

6.2  Gebruik die informasie in Vraag 6.1  om die molekulêre formule vir die 
        verbinding the bepaal as die relatiewe molekulêre massa 212.996 g.mol⁻¹ is.

(2)
6.3  Bepaal die persentasie suurstof in KMnO₄. (3)
6.4  Gee die wetenskaplike naam vir KMnO₄. (1)

[13]

                   2HNO₃ + Mg(OH)₂ → Mg(NO₃)₂ + 2H₂O

5.4  Kalsiumhidroksied verander in kalsium oksied en gas-agtige water wanneer

        salpetersuur benodig word om die basis te neutraliseer.    
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VRAAG 7: TENDENSE OP DIE PERIODIEKE TABEL

Die eerste ionisasie energie van die elemente 'Li' na 'Na' word getoon in die figuur 
hieronder.

7.1  Gebruik die grafiek hierbo om die volgende vrae te beantwoord.
       7.1.1  Definieer die term 'eerste ionisasie energie'. (2)
       7.1.2 Verduidelik waarom die eerste ionisasie energie 'n algemene styging 
                 wys vir Li na Ne. (3)

           groep. (3)
7.2.2  Rangskik die volgende elemente in terme van dalende volgorde van die 
           atoom radiusse: (3)
           Swael, Silikon, Fosfor, Aluminium

7.3.1  Definieer die term elektronegatiwiteit. (2)
7.3.2  Rangskik die volgende elemente in terme van die toenemende  orde van 
           elektronegatiwiteit: (3)
           Chloor, Jodium, Broom, Fluoor

7.4  Edelgasse het 'n baie hoë ionisasie energie.
       7.4.1  Gebruik jou kennis van die elektron rangskikking om te verduidelik
                  hoekom dit so is. (3)
      7.4.2  Watter edelgas sal die kleinste atoomradius hê? (1)

[20]

TOTAAL …/125
Die Einde ≈ Wel Gedaan

7.2.1  Verduidelik kortliks waarom die atoomradius toeneem  van bo tot onder in 'n

Eerste Ionisasie

energie kJ/mol


