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SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
SKILL TREE

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
NAAMGEVING IONEN

OPDRACHT 1
A

Hoe heet het ion van fluor?

B

Hoe heet het ion van chloor?

C

Hoe heet het ion van zink?

D

Hoe heet het ion van natrium?

OPDRACHT 2
A

Hoe heet het ion van broom?

B

Hoe heet het ion van magnesium?

C

Hoe heet het ion van zilver?

D

Hoe heet het ion van jood?

OPDRACHT 3
A

Hoe heet het ion van fosfor?

B

Hoe heet het ion van ijzer met een 2+ lading?

C

Hoe heet het ion van zilver met een lading van 1+?

D

Hoe heet het ion van goud met een + lading?

OPDRACHT 4
A

Hoe heet het ion van seleen?

B

Hoe heet het ion van lood met een 4+ lading?

C

Hoe heet het ion van aluminium met een lading van 3+?

D

Hoe heet het ion van tin met een 2+ lading?

LEVEL 1

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 2

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN

OPDRACHT 5
A

Hoe heet het ion van mangaan met een 4+ lading?

B

Hoe heet het ion van waterstof met een lading van 1-?

C

Hoe heet het ion van zwavel met een lading van 2-?

D

Hoe heet het ion van cerium met een lading van 3+?

OPDRACHT 6
A

Hoe heet het ion van calcium met een lading van 2+?

B

Hoe heet het ion van arseen met een lading van 3-?

C

Hoe heet het ion van stikstof met een lading van 3-?

D

Hoe heet het ion van curium met een lading van 3+?

LEVEL 3

LEVEL 3

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
NAAMGEVING ZOUTEN

OPDRACHT 7

LEVEL 1

Geef de namen van de volgende zouten waarin de volgende combinaties van ionsoorten voorkomen:
A

natriumionen en chloride-ionen

B

calciumionen en fluoride-ionen

C

magnesiumionen en chloride-ionen

OPDRACHT 8

LEVEL 2

Geef de namen van de volgende zouten waarin de volgende combinaties van ionsoorten voorkomen:
A

ijzer(III)ionen en carbonaat-ionen

B

strontiumionen en acetaat-ionen

C

aluminiumionen en waterstofcarbonaat-ionen

OPDRACHT 9

LEVEL 3

Geef de namen van de volgende zouten waarin de volgende combinaties van ionsoorten voorkomen:
A

lood(IV)ionen en sulfaationen

B

ammoniumionen en fluoride-ionen

C

magnesiumionen en carbonaationen

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
FORMULES IONEN

OPDRACHT 10

LEVEL 1

Geef de formules van de ionen die genoemd zijn in opdracht 1

OPDRACHT 11

LEVEL 1

Geef de formules van de ionen die genoemd zijn in opdracht 2

OPDRACHT 12

LEVEL 2

Geef de formules van de ionen die genoemd zijn in opdracht 3

OPDRACHT 13

LEVEL 2

Geef de formules van de ionen die genoemd zijn in opdracht 4

OPDRACHT 14

LEVEL 3

Geef de formules van de ionen die genoemd zijn in opdracht 5

OPDRACHT 15
Geef de formules van de ionen die genoemd zijn in opdracht 6

LEVEL 3

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
HERKENNEN IONEN

OPDRACHT 16

LEVEL 1

Geef de formules van de ionen waar de volgende zouten uit bestaan:
A

NaCl

B

CaCl2

C

MgF2

D

CsI

OPDRACHT 17

LEVEL 1

Geef de formules van de ionen waar de volgende zouten uit bestaan:
A

Na2O

B

Ca3N2

C

AlBr3

D

Li3P

OPDRACHT 18
Geef de formules van de ionen waar de volgende zouten uit bestaan:
A

Na2CO3

B

NH4Cl

C

ZnCO3

D

AgNO3

LEVEL 2

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
OPDRACHT 19

LEVEL 2

Geef de formules van de ionen waar de volgende zouten uit bestaan:
A

NiSO3

B

NH4F

C

AlPO4

D

AgCH3COO

OPDRACHT 20

LEVEL 3

Geef de formules van de ionen waar de volgende zouten uit bestaan:
A

Al2(SO3)3

B

Ag2S

C

Zn3(PO4)2

D

NaHCO3

OPDRACHT 21
Geef de formules van de ionen waar de volgende zouten uit bestaan:
A

Al(HCO3)3

B

(NH4)2S

C

Na3PO4

D

NiSO4

LEVEL 3

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
VERHOUDINGSFORMULES

OPDRACHT 22

LEVEL 1

Geef van de volgende formules de systematische naam en van de systematische namen de
verhoudingsformule:
A

NaCl

E

Calciumchloride

B

CaCl2

F

IJzer(III)sulfaat

C

MgF2

G

Chroomsulfide

D

CsI

H

Koper(II)oxide

OPDRACHT 23

LEVEL 1

Geef van de volgende formules de systematische naam en van de systematische namen de
verhoudingsformule:
A

Na2O

E

Chroomsulfaat

B

Ca3N2

F

Cadmiumfluoride

C

AlBr3

G

Koper(I)acetaat

D

Li3P

H

Goud(III)oxide

OPDRACHT 24

LEVEL 2

Geef van de volgende formules de systematische naam en van de systematische namen de
verhoudingsformule:
A

Al2(SO3)3

E

IJzer(III)sulfiet

B

Ag2S

F

Lood(IV)nitraat

C

FeO

G

Ammoniumsulfaat

D

Fe2O3

H

Aluminiumfosfaat

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
OPDRACHT 25

LEVEL 2

Geef van de volgende formules de systematische naam en van de systematische namen de
verhoudingsformule:
A

Al(HCO3)3

E

Chroomacetaat

B

(NH4)2S

F

Koper(II)waterstofcarbonaat

C

Au2O

G

IJzer(III)chloride

D

Au2O3

H

Natriumfosfaat

OPDRACHT 26

LEVEL 2

A

Wat is de lading van het ijzerion in het zout K3Fe2(PO4)3? Toon een berekening.

B

Wat is de lading van het koperion in het zout AlCu5(CO3)4? Toon een berekening.

OPDRACHT 27

LEVEL 3

Geef van de volgende formules de systematische naam en van de systematische namen de
verhoudingsformule:
A

Sn(HCO3)4

E

Americum(III)acetaat

B

(NH4)2SO4

F

Californium(IV)sulfide

C

Cu3(PO4)2

G

Chroomcarbonaat

D

BiPO4

H

Calciumfosfaat

OPDRACHT 28

LEVEL 3

Geef van de volgende formules de systematische naam en van de systematische namen de
verhoudingsformule:
A

FmF3

E

Hafniumcarbonaat

B

Bi(OH)5

F

Berylliumnitride

C

Fe3(PO4)2

G

Goud(III)sulfaat

D

GaPO4

H

Europium(II)fluoride

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
OPDRACHT 29

LEVEL 3

A

Wat is de lading van het silicaation (Si6O18XX) in het zout Na3AlSi6O18? Toon een berekening.

B

Wat is de lading van het silicaation (Si4O12XX) in het zout NaFeSi4O12 als het zout alleen het
ijzer(III)ion bevat? Toon een berekening.

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
OPLOSSEN & INDAMPEN

OPDRACHT 30

LEVEL 1

Teken het oplossen op microniveau van een zout met ionen met een lading van 1+ en een lading van
1-. Teken beide ionen minimaal 4 keer. Teken ook, in structuurformules, de watermoleculen zodat
zichtbaar is hoe de ionen gehydrateerd worden.

OPDRACHT 31

LEVEL 1

Teken het indampen op microniveau van een zoutoplossing met ionen met een lading van 2+ en een
lading van 2-. Teken beide ionen minimaal 4 keer. Teken ook, in structuurformules, de
watermoleculen zodat zichtbaar is hoe de ionen gehydrateerd worden.

OPDRACHT 32

LEVEL 2

Teken het indampen op microniveau van een zoutoplossing met ionen met een lading van 2+ en een
lading van 1-. Teken het ion met een lading van 2+ minimaal 4 keer. Teken ook, in structuurformules,
de watermoleculen zodat zichtbaar is hoe de ionen gehydrateerd worden.

OPDRACHT 33

LEVEL 2

Teken het indampen op microniveau van een zoutoplossing met ionen met een lading van 1+ en een
lading van 2-. Teken het ion met een lading van 2- minimaal 4 keer. Teken ook, in structuurformules,
de watermoleculen zodat zichtbaar is hoe de ionen gehydrateerd worden.

OPDRACHT 34

LEVEL 3

Teken het oplossen op microniveau van een zout met ionen met een lading van 2+ en een lading van
3-. Teken het ion met een lading van 3- minimaal 4 keer. Teken ook, in structuurformules, de
watermoleculen zodat zichtbaar is hoe de ionen gehydrateerd worden.

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
OPDRACHT 35

LEVEL 3

Teken het oplossen op microniveau van een zout met ionen met een lading van 3+ en een lading van
1-. Teken het ion met een lading van 3+ minimaal 4 keer. Teken ook, in structuurformules, de
watermoleculen zodat zichtbaar is hoe de ionen gehydrateerd worden.

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
OPLOSVERGELIJKINGEN

OPDRACHT 36

LEVEL 1

Geef de oplosvergelijking die hoort bij het oplossen van de volgende zouten:
A

Natriumchloride

B

Natriumcarbonaat

C

Calciumchloride

OPDRACHT 37

LEVEL 1

Geef de oplosvergelijking die hoort bij het oplossen van de volgende zouten:
A

Kaliumnitraat

B

Kaliumsulfaat

C

Aluminiumchloride

OPDRACHT 38
Geef de oplosvergelijking die hoort bij het oplossen van de volgende zouten:
A

Lood(II)nitraat

B

Aluminiumbromide

C

Calciumcarbonaat

LEVEL 2

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
OPDRACHT 39

LEVEL 2

Geef de oplosvergelijking die hoort bij het oplossen van de volgende zouten:
A

Kwik(II)nitraat

B

IJzer(III)acetaat

C

Zilverchloride

OPDRACHT 40

LEVEL 3

Geef de oplosvergelijking die hoort bij het oplossen van de volgende zouten:
A

Aluminiumacetaat

B

Zilvercarbonaat

C

IJzer(III)sulfaat

OPDRACHT 41
Geef de oplosvergelijking die hoort bij het oplossen van de volgende zouten:
A

Ammoniumsulfaat

B

Koper(II)chloride

C

Zilversulfide

LEVEL 3

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
INDAMPVERGELIJKINGEN

OPDRACHT 42

LEVEL 1

Geef de indampvergelijking die hoort bij het indampen van de volgende oplossingen:
A

Natriumchloride-oplossing

B

Natriumcarbonaatoplossing

C

Calciumchloride-oplossing

OPDRACHT 43

LEVEL 1

Geef de indampvergelijking die hoort bij het indampen van de volgende oplossingen:
A

Kaliumnitraatoplossing

B

Kaliumsulfaatoplossing

C

Aluminiumchloride-oplossing

OPDRACHT 44

LEVEL 2

Geef de indampvergelijking die hoort bij het indampen van de volgende oplossingen:
A

Lood(II)nitraatoplossing

B

Aluminiumbromide-oplossing

C

Kaliumhydroxide-oplossing

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
OPDRACHT 45

LEVEL 2

Geef de indampvergelijking die hoort bij het indampen van de volgende oplossingen:
A

Kwik(II)nitraatoplossing

B

IJzer(III)acetaatoplossing

C

Aluminiumsulfaatoplossing

OPDRACHT 46

LEVEL 3

A

Frits heeft een oplossing met kaliumionen, natriumionen en carbonaationen. Geef aan welke
zouten na het indampen van de oplossing kunnen ontstaan en geef de bijbehorende
indampvergelijkingen.

B

Frits heeft een oplossing met ijzer(III)ionen, acetaationen en nitraationen. Geef aan welke
zouten na het indampen van de oplossing kunnen ontstaan en geef de bijbehorende
indampvergelijkingen.

OPDRACHT 47

LEVEL 3

A

Frits heeft een oplossing met zinkionen, chloride-ionen en sulfaationen. Geef aan welke
zouten na het indampen van de oplossing kunnen ontstaan en geef de bijbehorende
indampvergelijkingen.

B

Frits heeft een oplossing met kaliumionen, natriumionen en fosfaationen. Geef aan welke
zouten na het indampen van de oplossing kunnen ontstaan en geef de bijbehorende
indampvergelijkingen.

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
REACTIE MET WATER

OPDRACHT 48

LEVEL 1

A

Welke ionen zijn er in de oplossing aanwezig nadat natriumoxide reageert met water?

B

Welke ionen zijn er in de oplossing aanwezig nadat calciumoxide reageert met water?

OPDRACHT 49

LEVEL 1

A

Welke ionen zijn er in de oplossing aanwezig nadat bariumoxide reageert met water?

B

Welke ionen zijn er in de oplossing aanwezig nadat kaliumoxide reageert met water?

OPDRACHT 50
A

Geef de reactievergelijking van natriumoxide met water.

B

Geef de reactievergelijking van bariumoxide met water.

OPDRACHT 51
A

Geef de reactievergelijking van calciumoxide met water.

B

Geef de reactievergelijking van kaliumoxide met water.

OPDRACHT 52

LEVEL 2

LEVEL 2

LEVEL 3

Op welke twee manieren kan er een calciumhydroxide-oplossing gemaakt worden? Geef voor beide
manieren de bijbehorende vergelijking.

OPDRACHT 53

LEVEL 3

Op welke twee manieren kan er een kaliumhydroxide-oplossing gemaakt worden?
Geef voor beide manieren de bijbehorende vergelijking.

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
CHEMISCHE REACTIE

OPDRACHT 54

LEVEL 1

A

Wat is op microniveau het kenmerk van een chemische reactie?

B

Wat is op macroniveau het kenmerk van een chemische reactie?

OPDRACHT 55

LEVEL 1

Neem de volgende reactievergelijkingen over en maak ze kloppend.
A

... Ca

+ ... O2

→ ... CaO

B

... K

+ ... O2

→ ... K2O

C

... Fe

+ ... O2

→ ... Fe2O3

D

... Pb

+ ... O2

→ ... PbO

OPDRACHT 56

LEVEL 2

Neem de volgende reactievergelijkingen over en maak ze kloppend
A

... Al

+ ... Fe2O3

→ … Al2O3

+ … Fe

B

... C2H6

+ ... O2

→ … CO2

+ … H2O

C

Geef de reactievergelijking van de volledige verbranding van ethaanthiol (C2H6S).

D

Geef de reactievergelijking van de ontleding van aluminiumoxide (Al2O3) in aluminium en zuurstof.

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
OPDRACHT 57

LEVEL 2

Neem de volgende reactievergelijkingen over en maak ze kloppend
A

... C3H8

+ ... O2

→ ... CO2

+ ... H2O

B

... C6H12O6

→ ... C2H5OH

+ ... CO2

C

Geef de reactievergelijking van de volledige verbranding van hexaan (C6H14).

D

Geef de reactievergelijking van de reactie tussen water en koolstof tot waterstof en koolstofmonooxide (CO).

OPDRACHT 58

LEVEL 3

Neem de volgende reactievergelijkingen over en maak ze kloppend
A

… CaCl2

+ … Na3PO4

→ … Ca3P2O8

+ … NaCl

B

… FeS

+ … O2

→ … Fe2O3

+ … SO2

C

Geef de reactievergelijking van de volledige verbranding van aceton (C3H6O).

D

Geef de reactievergelijking van de reactie tussen zwavelzuur (H2SO4) en alumunium tot
aluminiumsulfaat (Al2(SO4)3) en waterstof.

OPDRACHT 59

LEVEL 3

Neem de volgende reactievergelijkingen over en maak ze kloppend
A

… PCl5

+ … H2O

→ … H3PO4

+ … HCl

B

… As

+ … NaOH

→ … Na3AsO3

+ … H2

C

Geef de reactievergelijking van e reactie tussen salpeterzuur (HNO3) en ijzer tot ijzernitraat (Fe(NO3)3)
en waterstof.

D

Geef de reactievergelijking van de volledige verbranding van ethanol (C2H5OH).

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
BINAS T45A

OPDRACHT 60

LEVEL 2

Zoek van de onderstaande combinaties van ionen op of het zout dat uit deze ionen gevormd wordt
goed oplost, matig oplost of slecht oplost in water of reageert met water.
A

Na+ en Cl-

F

K+ en Cl-

B

Ag+ en Cl-

G

Fe3+ en Br-

C

Pb2+ en F-

H

Na+ en CH3COO-

D

Na+ en CO32-

I

Fe2+ en S2-

E

Ca2+ en Cl-

J

Fe3+ en S2-

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
NAAMGEVING ZOUTHYDRATEN

OPDRACHT 61

LEVEL 1

A

In welke Binastabel kan je het numerieke voorvoegsel vinden dat je nodig hebt bij de
naamgeving van zouthydraten?

B

Wat is het numerieke voorvoegsel voor 5?

C

Wat is het numerieke voorvoegsel voor 7?

D

Wat betekent het numerieke voorvoegsel tri?

OPDRACHT 62
A

Wat betekent de notatie ×5H2O in het zouthydraat CuSO4×5H2O?

B

Wat is het numerieke voorvoegsel voor 8?

C

Wat is het numerieke voorvoegsel voor 1?

D

Wat betekent het numerieke voorvoegsel tetra?

OPDRACHT 63

LEVEL 1

LEVEL 2

Geef de systematische namen van de formules van zouthydraten en andersom.
A

CuSO4×5H2O

B

Al2(CO3)3×2H2O

C

Natriumsulfaatdecahydraat

D

Calciumcarbonaattetrahydraat

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
OPDRACHT 64

LEVEL 2

Geef de systematische namen van de formules van zouthydraten en andersom.
A

Na2SO4×8H2O

B

CuCl2×6H2O

C

Calciumchloridedihydraat

D

Kaliumacetaattrihydraat

OPDRACHT 65

LEVEL 3

Geef de systematische namen van de formules van zouthydraten en andersom.
A

FeBr3×18H2O

B

CuCl×8H2O

C

Natriumfosfaatdodecahydraat

D

Bariumacetaatheptahydraat

OPDRACHT 66

LEVEL 3

Geef de systematische namen van de formules van zouthydraten en andersom.
A

Na3PO4×15H2O

B

CuSO4×5H2O

C

Aluminiumsulfaatundecahydraat

D

Zinkacetaatnonahydraat

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
REACTIES ZOUTHYDRATEN

OPDRACHT 67

LEVEL 1

A

Wat gebeurt er met het kristalwater tijdens het verhitten van een zouthydraat?

B

Waar gebeurt er met het kristalwater tijdens het oplossen van een zouthydraat?

OPDRACHT 68
A

Hieronder staat de reactievergelijking voor het oplossen van calciumnitraatdihydraat. Deze
vergelijking is niet compleet. Maak de reactievergelijking compleet en kloppend.
Ca(NO3)2×2H2O (s)

B

LEVEL 1

à

Ca2+ (aq)

+

NO3-(aq)

Hieronder staat de reactievergelijking voor het verhitten van Kaliumsulfaattrihydraat. Deze
vergelijking is niet compleet. Maak de reactievergelijking compleet en kloppend.
K2SO4×3H2O (s)

OPDRACHT 69

à

K2SO4 (s)

LEVEL 2

A

Frits voegt aan natriumfosfaat een klein beetje water toe waardoor
natriumfosfaatdecahydraat ontstaat. Geef de vergelijking van dit proces.

B

Frits lost koper(II)sulfaatdihydraat op in water. Geef de oplosvergelijking van dit proces.

OPDRACHT 70

LEVEL 2

A

Frits dampt een koper(II)sulfaatoplossing in en krijgt hieruit koper(II)sulfaatpentahydraat.
Geef de indampvergelijking van dit proces.

B

Frits verhit natriumfosfaatdecahydraat. Geef de vergelijking van dit proces.

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
OPDRACHT 71

LEVEL 3

Frits dampt een ijzer(II)sulfaatoplossing in en krijgt hieruit ijzer(II)sulfaatheptahydraat. Dit verhit hij
vervolgens. Geef de reactievergelijkingen van het proces.

OPDRACHT 72

LEVEL 3

Frits voegt aan ijzer(III)sulfaat enkele druppels water toe, waarna ijzer(III)sulfaattetrahydraat
gevormd wordt. Hierna voegt hij nog meer water toe waardoor het zout volledig oplost. Geef de
reactievergelijkingen van het proces.

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
MOLARITEIT & ZOUTHYDRATEN

OPDRACHT 73

LEVEL 1

Frits heeft 6,0 gram calciumchloridetetrahydraat.
A

Bereken hoeveel mol calciumchloridetetrahydraat dit is.

B

Bereken hoeveel mol kristalwater in het zouthydraat zit.

C

Bereken hoeveel gram kristalwater in het zouthydraat zit.

D

Bereken het massapercentage kristalwater in calciumchloridetetrahydraat.

OPDRACHT 74

LEVEL 2

Frits lost 3,0 gram natriumcarbonaatdecahydraat op in 200 mL water. Geef aan welke ionen in de oplossing
voorkomen en bereken de molariteit van alle ionen in de oplossing

OPDRACHT 75

LEVEL 3

Frits heeft 4,5 gram van een hydraat van koper(II)sulfaat. Hij verhit het zout en heeft na het verhitten
nog maar 2,7 gram over. Geef de verhoudingsformule van het zouthydraat.

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
MOLARITEIT

OPDRACHT 76

LEVEL 1

Frits lost 4,0 gram natriumchloride op in 120 mL water. Bereken de molariteit van het chloride-ion in
de ontstane oplossing.

OPDRACHT 77

LEVEL 1

Frits lost 0,030 mol natriumcarbonaat op in 120 mL water. Bereken de molariteit van het natriumion
in de ontstane oplossing.

OPDRACHT 78

LEVEL 2

Frits lost 3,50 gram calciumnitraat op in 20,00 mL water. Bereken de molariteit van het nitraation in
de ontstane oplossing.

OPDRACHT 79

LEVEL 2

Frits lost 30 milligram natriumsulfaat op in 5,00 L water. Bereken de molariteit van het natriumion in
de ontstane oplossing.

OPDRACHT 80

LEVEL 3

Frits heeft een oplossing van ijzer(III)chloride in 50 mL water. De molariteit van het chloride-ion in de
oplossing is 3,0*10-2 M. Bereken hoeveel gram ijzer(III)chloride Frits heeft opgelost.

OPDRACHT 81

LEVEL 3

Frits heeft een oplossing van calciumnitraat in 120 mL water. De molariteit van het nitraation in de
oplossing is 4,0*10-3 M. Bereken hoeveel gram calciumnitraat Frits heeft opgelost.

SCHEIKUNDE – HAVO 4 – ZOUTEN
MENGEN

OPDRACHT 82

LEVEL 1

Frits mengt een oplossing van 250 mL met 3,0 mol natriumionen met een oplossing van 300 mL met
2,0 mol natriumionen.
A

Bereken de molariteit van de gemengde oplossing.

B

Laat met behulp van een berekening zien dat je de molariteit van beide oplossingen niet bij
elkaar op mag tellen om de molariteit van de gemengde oplossing te berekenen.

OPDRACHT 83

LEVEL 2

Frits heeft een oplossing van 200 mL 0,50 M natriumchloride en een oplossing van 100 mL 0,30 M
aluminiumchloride. Hij voegt deze oplossingen samen. Bereken de molariteit van het chloride-ion in
de gemengde oplossing.

OPDRACHT 84

LEVEL 2

Frits heeft een oplossing van 150 mL 0,050 M natriumfosfaat en een oplossing van 180 mL 0,020 M
natriumcarbonaat. Hij voegt deze oplossingen samen. Bereken de molariteit van het natriumion in de
gemengde oplossing.

OPDRACHT 85

LEVEL 3

Frits lost 7,0 gram aluminiumnitraat op in 300 mL water. Hierna lost hij 3,0 gram kaliumnitraat op in
200 mL water. Hij mengt beide oplossingen. Bereken de molariteit van elk van de ionen in de
gemengde oplossing.

OPDRACHT 86

LEVEL 3

Frits lost 20,0 gram natriumsulfiet op in 300 mL water. Hierna lost hij 5,0 gram natriumfosfaat op in
200 mL water. Hij mengt beide oplossingen. Bereken de molariteit van elk van de ionen in de
gemengde oplossing.

