scheikunde oude stijl havo 2015-I
Vraag

Antwoord

Scores

Snelle auto's
1

maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− De molecuulformule C7 H12 voldoet niet aan de algemene formule voor
alkanen: CnH2n+2. Het mengsel bestaat dus niet uitsluitend uit
verzadigde koolwaterstoffen / alkanen.
− Een verzadigd koolwaterstof met 7 koolstofatomen heeft
16 waterstofatomen; C7 H12 is dus de formule van een onverzadigde
koolwaterstof. Het mengsel bestaat dus niet uitsluitend uit verzadigde
koolwaterstoffen / alkanen.
− De structuurformule C7 H12 heeft twee dubbele bindingen. Het mengsel
bestaat dus niet uitsluitend uit verzadigde koolwaterstoffen / alkanen.
•

•
2

1
1

maximumscore 3

Een juiste berekening leidt tot de uitkomst 2,8·105 (L).
•
•
•

3

de molecuulformule C7 H12 voldoet niet aan de algemene formule voor
alkanen CnH2n+2 / een verzadigde koolwaterstof met 7 koolstofatomen
heeft 16 waterstofatomen / de structuurformule heeft twee dubbele
bindingen
conclusie in overeenstemming met de gegeven uitleg

berekening van het aantal mol C7H12: 33 (L) vermenigvuldigen met
7,2·102 (g L–1) en delen door de molaire massa (96,17 g mol–1)
berekening van het aantal L O2: het aantal mol C7H12 vermenigvuldigen
met 10 en vermenigvuldigen met 24 (L mol–1)
berekening van het aantal L lucht: het aantal L O2 delen door 21(%) en
vermenigvuldigen met 102(%)

1
1
1

maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Bij de ontleding van N2O ontstaat (per 2 mol lachgas) 3 mol gas, waarvan
1 mol zuurstof is. Het reactiemengsel dat ontstaat, bevat dus
33 volumeprocent zuurstof. (En 33 volumeprocent zuurstof is meer dan
21 volumeprocent zuurstof in lucht.)
•
•

bij de ontleding van N2O ontstaat (per 2 mol lachgas) 3 mol gas,
waarvan 1 mol zuurstof is
het reactiemengsel dat ontstaat, bevat dus 33 volumeprocent zuurstof

Indien een antwoord is gegeven als: „Uit 1 mol lucht ontstaat 0,21 mol
zuurstof, en uit 1 mol N2O ontstaat 0,5 mol zuurstof (dus het
reactiemengsel dat ontstaat uit N2O bevat meer zuurstof).”
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Gootsteenontstopper
4

maximumscore 2

•
•

kan bevroren afvoerbuizen ontdooien
kan niet-hittebestendige afvoerbuizen aantasten

1
1

Opmerkingen
− Wanneer de waarschuwing „Veroorzaakt (ernstige) brandwonden” is
gegeven, dit goed rekenen.
− Wanneer als waarschuwing „NaOH reageert heftig” is gegeven of een
andere waarschuwing die niet is overgenomen uit tekstfragment 1,
hiervoor geen scorepunt toekennen.
5

maximumscore 3

halfreactie reductor: Al + 4 OH– → Al(OH)4– + 3 e–
halfreactie oxidator: 2 H2O + 2 e– → H2 + 2 OH–
totale reactie: 2 Al + 2 OH– + 6 H2O → 2 Al(OH)4– + 3 H2
•
•
•

halfreactie reductor juist
halfreactie oxidator juist
reacties juist opgeteld en gelijke deeltjes voor en na de pijl tegen elkaar
weggestreept

Opmerkingen
− Wanneer het volgende antwoord is gegeven:
„halfreactie reductor: Al + 4 OH – → Al(OH)4– + 3 e –
halfreactie oxidator: 2 H+ + 2 e – → H2
totale reactie: 2 Al + 2 OH – + 6 H2O → 2 Al(OH)4– + 3 H2”
dit hier goed rekenen.
− Wanneer het volgende antwoord is gegeven:
„halfreactie reductor: Al → Al3+ + 3 e –
halfreactie oxidator: 2 H2O + 2 e – → H2+ 2 OH –
totale reactie: 2 Al + 6 H2O → 2 Al3+ + 3 H2 + 6 OH –
dus 2 Al + 2 OH – + 6 H2O → 2 Al(OH)4– + 3 H2”
dit hier goed rekenen.
− Wanneer het volgende antwoord is gegeven:
„halfreactie reductor: Al → Al3+ + 3 e –
halfreactie oxidator: 2 H+ + 2 e – → H2
totale reactie: 2 Al + 6 H+ → 2 Al3+ + 3 H2
dus 2 Al + 2 OH – + 6 H2O → 2 Al(OH)4– + 3 H2”
dit hier goed rekenen.
www.examen-cd.nl

-2-

www.havovwo.nl

1
1
1

scheikunde oude stijl havo 2015-I
Vraag

6

Antwoord

Scores

maximumscore 2

H+ + OH– →
•
•

H2O

H+ voor de pijl
OH– voor de pijl en uitsluitend H2O na de pijl

1
1

Indien het antwoord 2 H+ + 2 OH– → 2 H2O is gegeven
Indien het antwoord H2SO4 + 2 OH– → SO4 2– + 2 H2O is gegeven
7

1
1

maximumscore 2

oplossen: reageren / worden gehydrolyseerd/afgebroken/omgezet
kleinere deeltjes: aminozuren
•
•

reageren / worden gehydrolyseerd/afgebroken/omgezet
aminozuren

1
1

Opmerkingen
− Wanneer in plaats van aminozuren een begrip als mono- of dipeptide is
gebruikt, dit goed rekenen.
− Wanneer in plaats van aminozuren slechts het begrip peptide is
gebruikt, hiervoor geen scorepunt toekennen.
8

maximumscore 2

•
•

juiste structuurformules voor het vetzuur en glycerol na de pijl
H2O voor de pijl en juiste coëfficiënten

1
1

Opmerking
Wanneer een evenwichtsteken is gebruikt in plaats van een enkele pijl, dit
goed rekenen.
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•
•

juiste structuurformule voor het vetzuur voor de pijl en het
vetzuurrestion na de pijl
OH– voor de pijl en H2O na de pijl

1
1

Indien een reactievergelijking is gegeven met de juiste formules voor en na
de pijl maar met onjuiste coëfficiënten
Opmerkingen
− Wanneer een evenwichtsteken is gebruikt in plaats van een enkele pijl,
dit goed rekenen.
− Wanneer een onjuist antwoord op vraag 9 het consequente gevolg is
van een onjuist antwoord op vraag 8, dit antwoord op vraag 9 goed
rekenen.
− Wanneer in plaats van R een formule is gegeven als C17H35, dit goed
rekenen.
− Wanneer de volgende vergelijking is gegeven:
RCOOH + OH – → RCOO– + H2O, dit goed rekenen.
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Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− Los (een beetje) gootsteenontstopper op. Voeg een oplossing van
bariumchloride toe; als een neerslag ontstaat, was er natriumcarbonaat
aanwezig.
− Voeg aan een oplossing van gootsteenontstopper een (overmaat) zuur toe;
als een gas ontstaat, was ook CO32– aanwezig.
− Voeg aan een oplossing van gootsteenontstopper een oplossing toe van een
zout dat met carbonaationen wel een neerslag zal geven en niet met
hydroxide ionen (een bariumzout); als er geen neerslag ontstaat was er geen
natriumcarbonaat aanwezig in de gootsteenontstopper.
•
•
•

gootsteenontstopper oplossen
een oplossing van een oplosbaar bariumzout toevoegen / een (overmaat)
zuur toevoegen / een oplossing toevoegen van een zout dat met
carbonaationen wel een neerslag zal geven en niet met hydroxide ionen
relevante waarneming en conclusie

Indien in een overigens juist antwoord slechts de naam van het zout is
gegeven (in plaats van „een oplossing van …”)
Indien een antwoord is gegeven als: „Gootsteenontstopper oplossen, een
oplossing van calciumchloride toevoegen en kijken of er een neerslag
ontstaat.”
Indien een antwoord is gegeven als: „Gootsteenontstopper oplossen, titreren
met bekende hoeveelheid zuur en vergelijken met ontstopper die niet aan
CO2 heeft blootgestaan.”
Indien een antwoord is gegeven als: „Een beetje gootsteenontstopper
oplossen, de oplossing verwarmen tot ze kookt en de temperatuur meten;
als er een kooktraject is, is behalve natriumhydroxide ook natriumcarbonaat
in de gootsteenontstopper aanwezig.”
Opmerking
Wanneer een antwoord is gegeven als: „Gootsteenontstopper oplossen, een
heel kleine hoeveelheid van een calciumchloride-oplossing toevoegen zodat
geen calciumhydroxide zal neerslaan; als toch een neerslag ontstaat, was
carbonaat aanwezig.”, dit goed rekenen.
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Leven in de mijn
11

maximumscore 2
2 H2O → H2 + H2O2

•
•

alleen H2O voor de pijl en alleen H2 en H2O2 na de pijl
juiste coëfficiënten

1
1

Opmerking
Wanneer een willekeurige vergelijking met juiste coëfficiënten is gegeven,
het scorepunt voor de juiste coëfficiënten niet toekennen.
12

maximumscore 3
FeS2 + 8 H2O → Fe2+ + 2 SO42– + 16 H+ + 14 e–

•
•
•

e– na de pijl
juiste coëfficiënten voor FeS2, Fe2+, SO42–, H2O en H+
ladingsbalans kloppend

1
1
1

Indien de volgende vergelijking is gegeven:
FeS2 + 8 H2O + 14 e– → Fe2+ + 2 SO42– + 16 H+
13

maximumscore 2

•
•

14

2

(naam van het soort) stikstofbevattende organische verbindingen:
aminozu(u)r(en)
(naam van een) stikstof- en zwavelbevattende verbinding:
methionine / cysteïne

1
1

maximumscore 4

2 H+ + SO42– + 4 H2 → 4 H2O + H2S

•
•
•
•

SO42– voor de pijl en H2S en H2O na de pijl
H+ en H2 voor de pijl
H balans, S balans en O balans juist
ladingsbalans juist
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Voorbeelden van een juist argument voor:
− De radioactieve straling / energie die vrijkomt uit uraan is nodig voor
de groei/stofwisseling van de bacteriën.
− Met behulp van de radioactieve straling wordt uiteindelijk sulfaat
gemaakt, waarna de bacteriën het sulfaat en de energie die vrijkomt
gebruiken voor groei/stofwisseling.
− Zonder radioactieve straling kan geen sulfaat worden gevormd en
kunnen de bacteriën niet aan energie komen.
Voorbeelden van een juist argument tegen:
− De radioactieve straling / energie die vrijkomt uit uraan leidt tot de
vorming van sulfaat. Zodra voldoende sulfaat aanwezig is, is uraan niet
meer nodig.
− De bacteriën gebruiken (de omzetting van) sulfaat voor hun
energievoorziening (en geen radioactieve straling).
− De bacteriën halen hun energie niet direct uit radioactieve straling.
•
•

een juist argument voor
een juist argument tegen
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16

maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
In Binas-tabel 97A staat dat zoutzuur gevaarlijk is voor huid en ogen /
bijtend is / giftig is bij inademen.
•
•

Binas-tabel 97A
zoutzuur is gevaarlijk voor huid en ogen / bijtend / giftig bij inademen

Indien een antwoord is gegeven als: „In Binas-tabel 97A staat dat zoutzuur
een lage MAC-waarde heeft.”
Indien een antwoord is gegeven als: „In Binas-tabel 49 staat dat zoutzuur
een sterk zuur is.”
Indien een antwoord is gegeven als: „Zoutzuur is een sterk zuur, dus
gevaarlijk.”
Indien een antwoord is gegeven dat niet is gebaseerd op een tabel uit Binas
(bijvoorbeeld „Zoutzuur is gevaarlijk.” of „Zoutzuur is etsend/corrosief.”)
17

1
1

1
1
0
0

maximumscore 3

Een juiste berekening leidt tot de uitkomst pH = –0,46.
•
•
•

berekening van het aantal gram HCl per liter zoutzuur: 1,00∙103 (mL)
vermenigvuldigen met 1,05 (g mL–1) en vermenigvuldigen met 10(%)
en delen door 102(%)
berekening van het aantal mol H+ ionen per liter: het aantal gram HCl
per liter delen door de massa van een mol HCl (36,46 g) en notie dat het
aantal mol HCl per liter = [H+] (eventueel impliciet)
berekening van de pH van 10% zoutzuur: pH = –log [H+]

18

maximumscore 1

19

maximumscore 2

1

1
1

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
− Zoutzuur is een sterk zuur en azijnzuur is een zwak zuur.
− Zoutzuur is een sterker zuur dan azijnzuur.
− De [H+] in zoutzuur is hoger dan de [H+] in de oplossing van azijnzuur.
Ca5(PO4)3OH + 10 H+ → 3 H3PO4 + H2O + 5 Ca2+

•
•

Ca en P balans kloppend
O en H balans kloppend

1
1

Indien voor H+ en Ca2+ de juiste coëfficiënten zijn gegeven, en voor H3PO4
en/of H2O onjuiste coëfficiënten
www.examen-cd.nl
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maximumscore 1

(11, 2 − 8, 4 ) ×102
11, 2

21

Scores

25 ( % )
(%) =

maximumscore 2

Voorbeelden van een juist fragment met toelichting zijn:
− Zoutzuur < 10%: als er te weinig zoutzuur/HCl aanwezig is, kunnen
mogelijk niet alle kalkzouten reageren.
− Wachten tot het buigbaar is: misschien is het bot al buigbaar terwijl nog
wel een deel van de kalkzouten aanwezig is.
− Giet er zoutzuur bij: mogelijk reageren niet alle kalkzouten in bot met
zoutzuur / bestaan er kalkzouten die niet met zoutzuur reageren.
− Giet er zoutzuur bij: misschien reageren er ook andere stoffen uit het
bot met zoutzuur.
− Een (afsluitbaar) plastic bakje of glazen potje: als het bakje/potje te
klein is, kan er te weinig zoutzuur in en is het zoutzuur mogelijk in
ondermaat.
− Spoel het bot af onder de kraan: je moet het bot ook drogen, anders
verdun je het zoutzuur.
Voorbeelden van een onjuist fragment met toelichting zijn:
− Door het bot te wegen kun je de hoeveelheid kalkzouten bepalen: als de
balans niet goed is afgelezen / de balans niet gecalibreerd is, dan reken
je met de verkeerde waarden.
− Kook het bot ongeveer een half uur: misschien was het bot nog niet
goed schoon, dan kan er ook vlees/vet reageren of dan is de beginmassa
te hoog.
per juist fragment met toelichting

1

Indien het fragment met toelichting „Laat het een dag staan: als het bot niet
lang genoeg in het zoutzuur heeft gelegen, zullen niet alle kalkzouten
gereageerd hebben.” is gegeven

1

Opmerkingen
− Wanneer een fragment is toegelicht waarin is aangenomen dat het
voorschrift onzorgvuldig is uitgevoerd of technische fouten zijn
gemaakt (bijvoorbeeld „Als het bot nog niet buigt, dan had je langer
moeten wachten.”) hiervoor geen scorepunt toekennen.
− Wanneer een fragment is gegeven met een daarmee niet
corresponderende toelichting of een onjuiste toelichting, hiervoor geen
scorepunt toekennen.
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Jodide in de magnetron
22

maximumscore 3

aantal protonen: 53
aantal neutronen: 76
aantal elektronen: 54
•
•
•

23

1
1
1

maximumscore 3

PbI2 + 9 PbO + 3 V2O5 → 2 Pb5(VO4)3I
•
•
•

24

aantal protonen: 53
aantal neutronen: 129 verminderd met het aantal protonen
aantal elektronen: het aantal protonen vermeerderd met 1

juiste formules voor en na de pijl
I balans en V balans juist
Pb balans en O balans juist

1
1
1

maximumscore 2

Een juist antwoord kan als volgt zijn geformuleerd:
Vijf loodionen en één jodide ion hebben samen een lading van
(5 × (2+) + (1–) =) 9+, dus een vanadaation heeft een lading van
((9–) : 3 =) 3–.
•
•

vijf loodionen en één jodide ion hebben samen een lading van 9+
dus een vanadaation heeft een lading van 3–

Indien een antwoord is gegeven als: „Vanadium heeft een lading van 2+ (uit
Binas tabel 40A) dus een vanadaation heeft een lading van 6–.” of
„Vanadium heeft een lading van 5+ (want V2O5 is neutraal) dus een
vanadaation heeft een lading van 3–.”
25

1
1

1

maximumscore 2

Een juist antwoord kan als volgt zijn geformuleerd:
I– (ionen) wordt/worden omgezet tot I2 (moleculen). Er worden elektronen
afgestaan/overgedragen, dus het is een redoxreactie.
•
•

I– (ionen) wordt/worden omgezet tot I2 (moleculen)
er worden elektronen afgestaan/overgedragen, dus het is een
redoxreactie

1
1

Indien als antwoord is gegeven: „Het is een redoxreactie.” zonder uitleg of
met een onjuiste uitleg
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Voorbeelden van een juiste eis met toelichting zijn:
− De temperatuur in de opslagruimte mag niet hoog worden / de
opslagruimte moet bestand zijn tegen hoge temperaturen. Bij hoge
temperaturen kan lood(II)vanadaatjodide ontleden / I2 ontstaan.
− De wanden van de opslagruimte moeten de radioactieve straling tegen
kunnen houden / moeten dik genoeg zijn. Het lood(II)vanadaatjodide is
(nog steeds) radioactief.

per juiste eis met de bijbehorende toelichting
27

1

maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Pb(NO3)2
Indien het antwoord Pb2+ is gegeven
Indien de juiste formule van een slecht oplosbaar loodzout is gegeven
Indien het antwoord Pb is gegeven
Opmerking
Wanneer het antwoord „Pb2+ + (2) NO3–” is gegeven, dit goed rekenen.

28

maximumscore 1

29

maximumscore 1

suspensie

filtreren / bezinken / centrifugeren
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Bananenolie
30

maximumscore 3

Een juist antwoord kan als volgt zijn weergegeven:

•
•
•

juiste structuurformule van isoamylalcohol voor de pijl
juiste structuurformule van ethaanzuur voor de pijl
structuurformule van isoamylacetaat en H2O na de pijl

1
1
1

Indien een reactievergelijking is gegeven met de juiste formules voor en na
de pijl maar met onjuiste coëfficiënten
Opmerking
Wanneer een evenwichtsteken is gebruikt in plaats van de reactiepijl, dit
goed rekenen.
31

maximumscore 1

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− (Een) isoamylacetaat(molecuul) bevat geen OH groep(en).
− Isoamylacetaat(moleculen) kan/kunnen geen waterstofbruggen vormen
(met watermoleculen).
− In isoamylacetaat zijn geen OH groepen aanwezig, dus het is een
hydrofobe/apolaire stof.
− (Een) isoamylacetaat(molecuul) bevat voor het grootste deel apolaire
(alkyl)gedeeltes (en maar een klein polair gedeelte van de estergroep)
en lost dus matig op in het polaire water.
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Door de hogere temperatuur gaan de deeltjes sneller bewegen. Daardoor
vinden er meer effectieve botsingen (per tijdseenheid) plaats / gaan de
deeltjes heftiger / vaker botsen.

•
•
•

de deeltjes gaan sneller bewegen
er vinden meer effectieve botsingen (per tijdseenheid) plaats / de
deeltjes botsen heftiger / vaker
dus de reactiesnelheid is groter

Indien een antwoord is gegeven als: „Bij normale temperatuur bewegen de
deeltjes zo langzaam dat de botsingen niet effectief zijn. Dus de reactie
verloopt dan niet / langzaam.”
Indien een antwoord is gegeven als: „De reactie verloopt dan snel(ler).”
zonder uitleg of met een onjuiste uitleg
33

1
1

2
0

maximumscore 3

Een juist antwoord kan als volgt zijn geformuleerd:
Bij meer zwavelzuur kan al / meer van het gevormde water worden
gebonden. Er ontstaat een aflopende reactie (naar rechts). / Het evenwicht
gaat dan meer naar rechts. Dus er ontstaat meer isoamylacetaat.
•
•
•

er wordt meer water gebonden (bij gebruik van meer zwavelzuur)
er ontstaat een aflopende reactie / het evenwicht gaat dan meer naar
rechts
conclusie

Indien een antwoord is gegeven als: „Er ontstaat meer isoamylacetaat.”
zonder uitleg of met een onjuiste uitleg
34

1

1
1
1

0

maximumscore 2

H+ + HCO3– → H2O + CO2
•
•

uitsluitend H+ en HCO3– voor de pijl
uitsluitend H2O en CO2 na de pijl

1
1

Indien een reactievergelijking is gegeven met de juiste formules voor en na
de pijl maar met onjuiste coëfficiënten
Indien de volgende reactievergelijking is gegeven:
H2SO4 + 2 HCO3– → SO42– + 2 H2O + 2 CO2
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Na2SO4.6H2O
•
•

36

Scores

juiste formule van natriumsulfaat
juiste notatie voor het kristalwater

1
1

maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
175
× 88,15 = 119 (kg)
130
•
•
•

berekening van het aantal kmol isoamylacetaat: 175 (kg) delen door de
massa van een kmol isoamylacetaat (= 130 kg)
1
berekening van de massa van een (k)mol isoamylalcohol, bijvoorbeeld via
Binas-tabel 99: 88,15 (k)g
1
berekening van het aantal kg isoamylalcohol: het aantal kmol
isoamylalcohol (= aantal kmol isoamylacetaat) vermenigvuldigen met
de massa van een kmol isoamylalcohol
1

of
•
•
•

berekening van de massa van een (k)mol isoamylalcohol, bijvoorbeeld via
Binas-tabel 99: 88,15 (k)g
1
berekening van de massaverhouding van isoamylacetaat en
isoamylalcohol: de massa van een (k)mol isoamylacetaat (= 130 (k)g)
delen door de massa van een (k)mol isoamylalcohol
1
berekening van het aantal kg isoamylalcohol: 175 (kg)
vermenigvuldigen met de massaverhouding van isoamylacetaat en
isoamylalcohol
1

Bronvermeldingen
Gootsteenontstopper
Leven in de mijn
Bot

naar: www.wikipedia.nl en www.wikipedia.org

naar: Science

naar: http://wiki.nvon.nl

Jodide in de magnetron

naar: C2W, 25 juni 2011

Bananenolie naar: http://nl.wikipedia.org
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