Eindexamen havo scheikunde pilot 2013-I
havovwo.nl

Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

pH-Bodemtest
1

maximumscore 2

Een juist antwoord kan als volgt zijn geformuleerd:
Het tabletje bevat bariumsulfaat en deze stof is slecht oplosbaar (in water).
•
•

notie dat het tabletje bariumsulfaat bevat
bariumsulfaat is slecht oplosbaar (in water)

1
1

Indien een van de volgende antwoorden is gegeven:
− Uit tabel 45 is af te lezen dat barium en sulfaat slecht oplossen. Als het
in water komt, ontstaat dus een neerslag.
− Omdat barium en sulfaat een neerslag vormen.
− De oplossing kan niet helder worden omdat volgens tabel 45A Ba2+(aq)
en SO42–(aq) neerslaan tot een vaste stof.
− Bariumsulfaat zal onderling een neerslag vormen.
− Want barium / Ba2+ reageert slecht met sulfaat / SO42–.
Indien een antwoord is gegeven als: „Er is te weinig water om alles op te
lossen.”

1

0

Opmerking
Wanneer het antwoord “omdat bariumsulfaat neerslaat” is gegeven, dit
goed rekenen.
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2

Antwoord

Scores

maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− Broomthymolblauw is in een oplossing met pH 5 geel en bij de
bodemtest kleurt de oplossing bij pH 5 groen. (Dus er moet nog ten
minste één andere indicator in de tabletjes zitten.)
− Bij pH 7 geeft de test een blauwe kleur. Wanneer broomthymolblauw
de enige indicator was, zou de oplossing groen kleuren. (Dus er moet
nog ten minste één andere indicator in de tabletjes zitten.)
− Beneden pH 6 is broomthymolblauw geel. Er is dan geen onderscheid
tussen (bijvoorbeeld) pH 4 en pH 5. (Dus er moet nog ten minste één
andere indicator in de tabletjes zitten.)
•
•

bij pH 5 kleurt de oplossing groen
broomthymolblauw kleurt een oplossing met pH 5 geel

1
1

bij pH 7 kleurt de oplossing blauw
broomthymolblauw kleurt een oplossing met pH 7 groen

1
1

beneden pH 6 is broomthymolblauw geel
er is dan geen onderscheid tussen (bijvoorbeeld) pH 4 en pH 5

1
1

of
•
•
of
•
•

Voorbeelden van een onjuist antwoord zijn:
− Broomthymolblauw heeft een bereik van 6 - 7,6 en hier is een bereik
van 4 - 7, dus is er nog een indicator nodig.
− Broomthymolblauw heeft een omslagtraject tussen 6,0 en 7,6, dus het is
te onduidelijk als dit de enige is.
3

maximumscore 2

Een juiste berekening leidt tot de uitkomst 3∙10–6 (mol L–1).
•
•

[H+] genoteerd als 10–5,5
berekening van de [H+]

1
1

Indien slechts het antwoord [H+] = 3∙10–6 is gegeven
Indien als antwoord is gegeven: [H+] = – log 5,5 = – 0,74

1
0

Opmerking
Wanneer in een overigens juist antwoord de uitkomst 3,16∙10–6 (mol L–1) is
gegeven, dit goed rekenen.
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Antwoord

Scores

maximumscore 3

CaCO3 + 2 H+ → Ca2+ + H2O + CO2
•
•
•

CaCO3 en H+ voor de pijl
Ca2+, H2O en CO2 na de pijl
juiste coëfficiënten

Indien
Indien
Indien
Indien

de
de
de
de

1
1
1

vergelijking CO32– + 2 H+ → H2O
vergelijking CaCO3 + 2 H+ → Ca
vergelijking CaCO3 + H+ → Ca2+
vergelijking CaCO3 + H+ → Ca2+

+
+
+
+

CO2 is gegeven
H2O + CO2 is gegeven
HCO3– is gegeven
CO2 + OH– is gegeven

2
2
1
1

Opmerking
Wanneer de vergelijking CaCO3 + 2 H + → Ca2+ + H2CO3 is gegeven,
dit goed rekenen.
5

maximumscore 4

Een juiste berekening leidt afhankelijk van de gevolgde berekeningswijze
tot een uitkomst die kan zijn weergegeven als 3∙102 of 4∙102 (mol).
•
•
•

•

berekening van het aantal kg kalkmeststof dat wordt gebruikt: 4 (kg)
delen door 10 (m2) en vermenigvuldigen met 56 (m2)
berekening van het aantal kg calciumcarbonaat in de gebruikte
hoeveelheid kalkmeststof: het aantal kg kalkmeststof vermenigvuldigen
met 75(%) en delen door 102(%)
berekening van het aantal mol calciumcarbonaat in de gebruikte
hoeveelheid kalkmeststof: het aantal kg calciumcarbonaat
vermenigvuldigen met 103 (g kg–1) en delen door de massa van een mol
calciumcarbonaat (100,1 g)
berekening van het aantal mol H+ ionen dat met de gebruikte
hoeveelheid kalkmeststof reageert: het aantal mol calciumcarbonaat in
de gebruikte hoeveelheid kalkmeststof vermenigvuldigen met 2

Indien als antwoord op vraag 4 een vergelijking van de twee laatste
indienantwoorden is gegeven en vraag 5 consequent daaraan juist is
beantwoord

1

1

1

1

3

Opmerking
De significantie bij deze berekening niet beoordelen.
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Biodiesel en biomethanol
6

maximumscore 3

C19H36O2 + 27 O2 → 19 CO2 + 18 H2O
•
•
•

alleen C19H36O2 en O2 voor de pijl
alleen CO2 en H2O na de pijl
juiste coëfficiënten

Indien een vergelijking is gegeven als:
C19H36O2 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O + C18H32O2
7

1
1
1

1

maximumscore 2

Een juist antwoord kan als volgt zijn weergegeven:

•
•

8

de estergroep weergegeven als
het CH3 gedeelte en het C17H33 gedeelte juist weergegeven

1
1

Indien de volgende structuurformule is gegeven:

1

Indien de volgende structuurformule is gegeven:

0

maximumscore 1

vanderwaalsbinding(en)/molecuulbinding(en)
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maximumscore 2

Een juist antwoord kan als volgt zijn geformuleerd:
In C17H33 komt één C = C binding voor. In C17H31 komen twee C = C
bindingen voor. In totaal komen dus vier C = C bindingen voor (in een
molecuul van deze olie).
•
•

in C17H33 komt één C = C binding voor en in C17H31 komen twee C = C
bindingen voor
juiste sommering

1
1

Indien een antwoord is gegeven als “1 + 2 + 1 = 4”
Indien het antwoord “4 (C = C bindingen)” is gegeven zonder toelichting of
met een onjuiste toelichting

1
0

Opmerking
Het scorepunt voor het tweede bolletje mag alleen worden toegekend
wanneer het juiste aantal C = C bindingen in de verschillende
koolwaterstofketens is gegeven.
10

maximumscore 3

2 C3H8O3 + H2O → 5 CO + 9 H2 + CO2
•
•
•

havovwo.nl

alleen C3H8O3 en H2O in de molverhouding 2 : 1 voor de pijl
alleen CO, H2 en CO2 na de pijl
C, H en O balans juist

1
1
1

Indien een kloppende reactievergelijking is gegeven waarin behalve
C3H8O3 en H2O voor de pijl en CO, H2 en CO2 na de pijl, ook andere
formules voorkomen

1
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maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− Wanneer meer stoom reageert, ontstaat meer H2 en meer CO2 en (dus)
minder CO.
− 2 C3H8O3 + 2 H2O → 4 CO + 10 H2 + 2 CO2 (Hieruit blijkt:) per
mol CO ontstaat meer H2.
•
•

notie dat de reactie met meer stoom tot gevolg heeft dat meer H2
ontstaat
notie dat de productie van meer CO2 tot gevolg heeft dat minder CO
ontstaat

Indien een antwoord is gegeven als: „Wanneer meer stoom reageert,
ontstaat meer H2. Dus per mol CO ontstaat meer H2.”
Indien een antwoord is gegeven als: „Wanneer meer stoom reageert,
verandert de molverhouding waarin koolstofmono-oxide en waterstof
ontstaan / neemt de molverhouding waarin koolstofmono-oxide en
waterstof ontstaan toe.”
12

1
1

1

0

maximumscore 2

Een juist antwoord kan als volgt zijn geformuleerd:
Bij hogere temperatuur verloopt de reactie sneller en is de productie (van
methanol per tijdseenheid) hoger.
•
•

bij hogere temperatuur is de reactiesnelheid groter
de productie (van methanol per tijdseenheid) is hoger

Indien een antwoord is gegeven als: „In de industrie heeft men meer aan
een proces dat een paar uur duurt dan een dag.”

1
1

1

Opmerking
Wanneer een antwoord is gegeven als: „Bij hogere temperatuur is de
reactiesnelheid groter, er wordt dan meer stof per seconde omgezet / ze
willen zo veel mogelijk laten reageren / tijd is geld.”, dit goed rekenen.
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maximumscore 3

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:
(200∙103×1,3×10 + 200∙103 × 1,3) − (200∙103 × 1,3 × 10 + 200∙103) = 6∙104 (ton)
of
200∙103 × 1,3 − 200∙103 = 6∙104 (ton)
•
•
•

berekening van het aantal ton glycerol dat nodig is voor de productie
van 200∙103 ton biomethanol: 200∙103 (ton) vermenigvuldigen met 1,3
berekening van het aantal ton biodiesel dat wordt geproduceerd bij het
aantal ton glycerol dat nodig is voor de productie van 200∙103 ton
biomethanol: het aantal ton glycerol vermenigvuldigen met 10
berekening van het aantal ton methanol dat uit aardgas is geproduceerd:
de som van het aantal ton biodiesel en het aantal ton glycerol
verminderen met de som van het aantal ton vet (= het aantal ton
geproduceerde biodiesel) en 200∙103 (ton)

1

1

1

of
•
•
•

berekening van het aantal ton glycerol dat nodig is voor de productie
van 200∙103 ton biomethanol: 200∙103 (ton) vermenigvuldigen met 1,3
berekening van het aantal ton vet waaruit het aantal ton glycerol is
geproduceerd dat nodig is voor de productie van 200∙103 ton
biomethanol: het aantal ton glycerol vermenigvuldigen met 10
berekening van het aantal ton methanol dat uit aardgas is geproduceerd:
de som van het aantal ton biodiesel (= het berekende aantal ton vet) en
het aantal ton glycerol verminderen met de som van het aantal ton vet
en 200∙103 (ton)

1

1

1

of
•
•
•

berekening van het aantal ton glycerol dat nodig is voor de productie
van 200∙103 ton biomethanol: 200∙103 (ton) vermenigvuldigen met 1,3
notie dat het aantal ton methanol dat nodig is voor de productie van
biodiesel gelijk is aan het aantal ton glycerol dat ontstaat bij de
productie van biodiesel
berekening van het aantal ton methanol dat uit aardgas is geproduceerd:
het aantal ton glycerol dat nodig is voor de productie van 200∙103 ton
biomethanol verminderen met 200∙103 (ton)

1

1

1

Opmerkingen
− De significantie bij deze berekening niet beoordelen.
− Wanneer de volgende berekening is gegeven:
(200∙103 : 1) × 0,3 = 60.000 (ton), dit goed rekenen.
havovwo.nl
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Ontkleuring van drinkwater
14

maximumscore 1

ionbinding
15

maximumscore 2

Een juist antwoord kan als volgt zijn geformuleerd:
Hum– ionen worden (door de ionenwisseling) aan het evenwicht onttrokken.
Daardoor wordt het evenwicht aflopend naar rechts (zodat uiteindelijk al
het humuszuur/HHum uit het water verdwijnt).
•
•

16

Hum– ionen worden (door de ionenwisseling) aan het evenwicht
onttrokken
daardoor loopt het evenwicht af naar rechts (en verdwijnt uiteindelijk al
het humuszuur/HHum uit het water)

1
1

maximumscore 2

Een juist antwoord kan er als volgt uitzien:

•
•

Hum– in de eindsituatie op de plaats van Cl–
H+ en Cl– in het uitstromende water

Indien in een overigens juist antwoord in het uitstromende water HCl en
HHum voorkomen

1
1

1

Opmerkingen
− Wanneer bij de eindsituatie niet alle Cl – ionen zijn vervangen door
Hum– ionen, dit goed rekenen.
− Wanneer in het uitstromende water behalve H + en Cl – ook HHum
voorkomt, dit goed rekenen.
havovwo.nl
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Een juist antwoord kan als volgt zijn geformuleerd:
Als uit elke ionenwisselaar (per tijdseenheid) evenveel water komt, is de
kleur het gemiddelde (van de kleuren van de oplossingen die uit de
0 + 3 + 6 + 9 + 12
ionenwisselaars komen):
= 6 (PtCo).
5
of
Als de PtCo-schaal lineair is, is de kleur het gemiddelde (van de kleuren
van de oplossingen die uit de ionenwisselaars komen):
0 + 3 + 6 + 9 + 12
= 6 (PtCo).
5
•
•

18

juiste berekening van de kleur
aanname dat uit elke ionenwisselaar evenveel water komt / de
PtCo-schaal lineair is

1
1

maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− In alle ionenwisselaars gaat water met dezelfde kleur. Wanneer elke
ionenwisselaar evenveel (harskorrels met) Cl– heeft, zou het water dat
uit de ionenwisselaars komt ook (ongeveer) dezelfde kleur moeten
hebben. (Dat is niet zo, dus zijn ze kennelijk niet gelijktijdig in gebruik
genomen.)
− Wanneer ze op hetzelfde tijdstip in gebruik zijn genomen, moet in elke
wisselaar evenveel HHum worden gebonden. Dat is niet het geval.
− A is het laatst in gebruik genomen waardoor het water geheel ontkleurd
wordt. E is het langst in gebruik waardoor er nog HHum uitkomt.
•
•

19

notie dat in alle ionenwisselaars water met dezelfde kleur gaat
notie dat het uitstromende water van elke ionenwisselaar (ongeveer)
dezelfde kleur zou moeten hebben wanneer elke ionenwisselaar
evenveel (harskorrels met) Cl– heeft / notie dat uit de verschillende
ionenwisselaars water met verschillende kleur(intensiteit) komt

1

1

maximumscore 2

Een juist antwoord kan als volgt zijn geformuleerd:
De chloride-ionen gaan wel door het membraan en de zuurrestionen van de
humuszuren niet. De chloride-ionen zijn dus kleiner dan de zuurrestionen
van de humuszuren.
•
•
havovwo.nl

chloride-ionen gaan wel door het membraan en de zuurrestionen van de
humuszuren niet
conclusie
-9-

1
1

examen-cd.nl

Eindexamen havo scheikunde pilot 2013-I
havovwo.nl

Vraag

20

Antwoord
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maximumscore 2

Een juist antwoord kan als volgt zijn geformuleerd:
Het volume van de oplossing die uit de nanofiltratie komt, is veel kleiner
dan de oorspronkelijke oplossing, maar bevat wel alle (zuurrestionen van
de) humuszuren. (De concentratie van de (zuurrestionen van de)
humuszuren is dus groter geworden.)
•
•

het ‘concentraat’ bevat alle (zuurrestionen van de) humuszuren
het ‘concentraat’ heeft een kleiner volume dan de oorspronkelijke
oplossing(, de concentratie van de humuszuren is dus groter geworden)

Indien een antwoord is gegeven als: „De oplossing / Het is
geconcentreerder.”
21

1
1

0

maximumscore 2

Voorbeelden van juiste redenen zijn:
− het kost minder / het is beter voor het milieu omdat er minder
tankwagens hoeven te rijden;
− er is minder opslag (van concentraat) nodig;
− er wordt minder beslag gelegd op de capaciteit van de
afvalwaterzuivering.
per juiste reden

1

Opmerking
Wanneer een reden slechts is geformuleerd als: „Het is beter voor het
milieu.” of „Het kost minder.” of „Er is minder CO2 uitstoot.” of „Je hoeft
minder in te kopen.”, hiervoor geen scorepunt toekennen.
22

maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Als je maar één keer een 10% NaCl oplossing door de ionenwisselaar leidt,
wordt de NaCl die bij de beschreven methode in R1, R2 en R3 zit niet
gebruikt. Dus het eerste aspect veroorzaakt een daling van het
NaCl-verbruik.
Als je geen nanofiltratie toepast, kan de NaCl uit het permeaat niet worden
hergebruikt. Dus het tweede aspect veroorzaakt ook een daling van het
NaCl-verbruik.
•
•

havovwo.nl

uitleg waarom het NaCl-verbruik daalt doordat de regeneratievloeistof
vier keer wordt gebruikt
uitleg waarom het NaCl-verbruik daalt doordat nanofiltratie wordt
toegepast
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Antwoord
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maximumscore 4

In een juist antwoord kan het vullen van tank I er als volgt uitzien:

•
•
•

stofstroom van tank V naar tank I getekend
toevoer van extra NaCl oplossing getekend
R0 geplaatst na de toevoer van de extra NaCl oplossing

1
2
1

Indien in een overigens juist antwoord een toevoer van extra NaCl in plaats
van een toevoer van extra NaCl oplossing is getekend:
Indien een tekening is gegeven waarin op de plaats van de toevoer van extra
NaCl oplossing een toevoer van R0 is getekend
Indien slechts een tekening is gegeven als de volgende:

3
2
0

Opmerkingen
− Wanneer de toevoer van de extra NaCl oplossing niet via tank V is
getekend, maar is aangesloten op de recirculatiestroom van tank V
naar tank I, dit goed rekenen.
− Wanneer in plaats van de toevoer van de extra NaCl oplossing een
toevoer van extra NaCl en een toevoer van extra water is getekend, dit
goed rekenen.
− Wanneer stofstromen zijn getekend als elkaar snijdende in plaats van
kruisende lijnen, dit goed rekenen.
havovwo.nl
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Turbokiller
24

maximumscore 3

halfreactie aan de positieve elektrode: 2 Cl– → Cl2 + 2 e–
halfreactie aan de negatieve elektrode: 2 H2O + 2 e– → H2 + 2 OH–
•
•
•

2 Cl– → Cl2 + 2 e–
2 H2O + 2 e– → H2 + 2 OH–
halfreacties bij de juiste elektroden vermeld

1
1
1

Indien het volgende antwoord is gegeven:
halfreactie aan de positieve elektrode: H2 + 2 OH– → 2 H2O + 2 e–
halfreactie aan de negatieve elektrode: Cl2 + 2 e– → 2 Cl–
Indien het volgende antwoord is gegeven:
–
halfreactie aan de positieve elektrode: Cl2 + 2 e– →
← 2 Cl
–
–
halfreactie aan de negatieve elektrode: 2 H2O + 2 e →
← H 2 + 2 OH

2

2

Opmerkingen
− Wanneer bij één halfreactie of bij beide halfreacties e– niet is vermeld,
hiervoor in totaal 1 scorepunt aftrekken.
− Wanneer bij één halfreactie of bij beide halfreacties in plaats van de
reactiepijl het evenwichtsteken is gebruikt, dit goed rekenen.
25

maximumscore 1

Waterstof is brandbaar.
Opmerking
Wanneer als antwoord is gegeven: „Waterstof is explosief.”, dit goed
rekenen.
26

maximumscore 2

Een juiste berekening leidt tot de uitkomst (ongeveer) 6∙10–6 (mol L–1).
•
•

berekening van het aantal mol Cl2 dat in de elektrolysecel per liter
ontstaat: 0,4 (g L–1) delen door de massa van een mol Cl2 (70,90 g)
berekening van het aantal mol H2 per liter drinkwater bij III: aantal mol
H2 dat per liter in de elektrolysecel ontstaat (= aantal mol Cl2) delen
door 103

1

1

Opmerking
De significantie bij deze berekening niet beoordelen.
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maximumscore 2

Een juiste berekening leidt, afhankelijk van de gevolgde berekeningswijze,
tot de uitkomst 12,1 of 12,0.
•
•

berekening van de [OH–]: 0,2 (g L–1) delen door de massa van een mol
OH– ionen (17,01 g)
berekening van de pH: 14,00 – (– log [OH– ])

1
1

Indien het volgende antwoord is gegeven:
pH = – log (0,2/17,01) = 1,9
Indien het volgende antwoord is gegeven:
pOH = – log 0,2 = 0,7; pH = 14,0 – 0,7 = 13,3
Indien het volgende antwoord is gegeven:
pOH = 10–(0,2/17,01) = 1,0; pH = 14,0 – 1,0 = 13,0

1
1
1

Opmerking
De significantie bij deze berekening niet beoordelen.
28

maximumscore 2

Ag+ + Cl– → AgCl
•
•

Ag+ en Cl– voor de pijl
AgCl na de pijl

1
1

Indien de reactievergelijking Ag2+ + 2 Cl– → AgCl2 is gegeven
Indien een reactievergelijking is gegeven met de juiste formules voor en na
de pijl maar met onjuiste coëfficiënten
Indien een van de volgende reactievergelijkingen is gegeven:
− AgNO3 (aq) + NaCl (aq) → AgCl (s) + NaNO3 (aq)
− AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3
− AgNO3 + Cl– → AgCl + NO3–
− Ag+ + NaCl → AgCl + Na+

1
1
0

Opmerking
Wanneer voor en/of na de pijl tribune-ionen in de reactievergelijking zijn
vermeld, 1 scorepunt aftrekken van de score die met het bovenstaande
beoordelingsmodel wordt toegekend.

havovwo.nl
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Scores

maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− Bij de reactie van chloor met hydroxide-ionen ontstaan (ook) chlorideionen die met zilverionen een neerslag/troebeling geven.
− Het water dat (bij I) de Turbokiller in komt, kan ook chloride-ionen
bevatten die met zilverionen een neerslag/troebeling geven.
− Sulfaationen kunnen ook een troebeling geven na reactie met
zilverionen.
− ClO– ionen geven misschien een neerslag met Ag+.
− Zilverionen kunnen gereageerd hebben met OH– ionen die in kleine
concentratie nog in het water voorkomen.
•
•

noemen van een negatieve ionsoort
rest van de uitleg

1
1

Indien een antwoord is gegeven als: „Zilverionen geven een neerslag met
fluoride-ionen/nitraationen die in het water voorkomen.”

0

Sportdrank
30

maximumscore 2

Een juist antwoord kan als volgt zijn geformuleerd:
De (moleculen van de) suikers bevatten OH groepen die waterstofbruggen
vormen (met watermoleculen).
Indien een antwoord is gegeven als: „De (moleculen van de) suikers
bevatten OH groepen.”
31

1

maximumscore 3

Een juist antwoord kan als volgt zijn geformuleerd:
Het kost energie om de atoombindingen in de (moleculen van de)
koolhydraten en in (de moleculen van) zuurstof te verbreken. Er komt
energie vrij wanneer de atoombindingen in (de moleculen van) de
reactieproducten worden gevormd. De energie die vrijkomt (bij de vorming
van de atoombindingen) is meer dan de energie die het kost om (de
atoombindingen) te verbreken.
•
•
•

havovwo.nl

atoombindingen in de koolhydraten en zuurstof worden verbroken
atoombindingen in de reactieproducten worden gevormd
de energie die het kost om de bindingen te verbreken is minder dan de
energie die vrijkomt bij de vorming van de bindingen
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Vraag

32

Antwoord

Scores

maximumscore 3

Een juist antwoord kan als volgt zijn weergegeven:

•

H2O voor de pijl

1

•

na de pijl

•

na de pijl en juiste coëfficiënten

Indien in een overigens juiste reactievergelijking slechts één
glucose-eenheid is gehydrolyseerd

havovwo.nl

- 15 -

1

1

2

examen-cd.nl

Eindexamen havo scheikunde pilot 2013-I
havovwo.nl

Vraag

Antwoord

Scores

Indien het volgende antwoord is gegeven:

2

Opmerking
De stand van de OH groepen in de reactieproducten niet beoordelen.

havovwo.nl
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Vraag

33

Antwoord

Scores

maximumscore 3

O2 + 4 H+ + 4 e– → 2 H2O
C6H8O6 → C6H6O6 + 2 H+ + 2 e–

(×1)
(×2)

2 C6H8O6 + O2 → 2 C6H6O6 + 2 H2O
•
•
•

halfreactie van zuurstof: O2 + 4 H+ + 4 e– → 2 H2O
halfreacties in de juiste verhouding opgeteld
H+ voor en na de pijl tegen elkaar weggestreept

1
1
1

Indien een van de volgende antwoorden is gegeven:
O2 + 4 H+ + 4 e– → 2 H2O
C6H8O6 → C6H6O6 + 2 H+ + 2 e–

1

C6H8O6 + O2 + 2 H+ → C6H6O6 + 2 H2O
of
O3 + 2 H+ + 2 e– → O2 + H2O
C6H8O6 → C6H6O6 + 2 H+ + 2 e–
C6H8O6 + O3 → C6H6O6 + H2O + O2
of
2 H2O + 2 e– → H2 + 2 OH–
C6H8O6 → C6H6O6 + 2 H+ + 2 e–
C6H8O6 → C6H6O6 + H2
of
O2 + 2 H+ + 2 e– → H2O2
C6H8O6 → C6H6O6 + 2 H+ + 2 e–
C6H8O6 + O2 → C6H6O6 + H2O2
Indien het volgende antwoord is gegeven:
O2 + 2 H+ + 2 e– → H2O2
C6H8O6 → C6H6O6 + 2 H+ + 2 e–

0

C6H8O6 + O2 + 2 H+ → C6H6O6 + H2O2 + 2 H+
Opmerking
Wanneer in een overigens juist antwoord voor de halfreactie van zuurstof
de vergelijking O2 + 2 H2O + 4 e– → 4 OH – is gegeven, gevolgd door
de reactie H + + OH – → H2O en het wegstrepen van H2O voor en na de
pijl, dit goed rekenen.
havovwo.nl
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Vraag

34

Antwoord

Scores

maximumscore 1

K+
35

maximumscore 2

Een juiste berekening leidt tot de uitkomst 0,14 (mol).
•
•

36

omrekening van 4,0 g NaCl naar het aantal mol NaCl: 4,0 (g) delen
door de massa van een mol NaCl (58,44 g)
berekening van de som van het aantal mol Na+ en Cl– ionen in 4,0 g
NaCl: het berekende aantal mol NaCl vermenigvuldigen met 2

1
1

maximumscore 1

Een voorbeeld van een juiste berekening is:
(0,29 – 0,14) × 342,3 = 51 (g).
Opmerkingen
− Wanneer een onjuist antwoord op vraag 36 het consequente gevolg is
van een onjuist antwoord op vraag 35, dit antwoord op vraag 36 goed
rekenen.
− Bij de beoordeling op het punt van rekenfouten en van fouten in de
significantie de vragen 35 en 36 als één vraag beschouwen; dus
maximaal 1 scorepunt aftrekken bij fouten op de genoemde punten.

Bronvermeldingen
Turbokiller
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