
Inför kemiprovet onsdag den 18 maj

Läs kapitel 1-4 i kemiboken: mark, luft och vatten. Gör alla studieuppgifter, det blir liknande frågor på provet.
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Du ska veta vad ett naturvetenskapligt resonemang 
är.

Du ska veta hur du genomför en systematisk 
undersökning. Vilka olika rubriker och vad de 
betyder till exempel, utförande, hypotes, resultat, 
slutsats, riskbedömning mm.

Du ska kunna namnge vanligt laborationsmaterial.

Du ska kunna beskriva några av de laborationer vi 
gjort, som värmekapacitet i olika vätskor, löslighet, 
lika löser lika mm.

Du ska kunna beskriva resultatet du fick och kunna 
ange olika förbättringar.

Du ska kunna förklara resultaten i de olika 
laborationer vi gjort.

Du ska känna igen och beskriva olika farosymboler.

Du ska veta hur man hanterar, syror, baser, olika 
kolväten. Vad som är frätande, brandfarligt, hur det 
släcks, vad man får hälla i vasken mm.

Du ska veta att vatten är en kemisk förening, av vad, 
hur molekylen ser ut, vid vilka temperaturer vatten är 
fast, flytande gas, fasövergångar mm

Vattenmolekyler är dipol, det gör att vatten har vissa 
egenskaper som du ska kunna förklara.

Du kan förklara vad dipol är och förstår de olika 
typer av bindningarna inom och mellan molekylerna. 
Du kan beskriva vattnets kemiska egenskaper 
utifrån molekylens form.

Du vet hur mycket av jordens yta som är täckt av 
vatten och hur stor andel av vattnet som är sött.

Du kan mer ingående förklara var jordens vatten 
finns, exempelvis grundvatten, is mm. Använd den 
uppdaterade bilden över vattenfördelningen som 
finns på hemsidan.

Du kan namnge och förklara olika 
separationsmetoder som filtrering, destillation, 
dekantera osv.

Du kan förklara olika för och nackdelar med de olika 
separationsmetoderna.



Du vet vad människan använder vatten till och 
fördelningen mellan användningen.

Du kan visa och förklara vilka områden på jorden 
som har vattenstress och varför.

Du kan visa på en världskarta vilka områden på 
jorden som har underskott på sötvatten och var det 
finns mycket vatten.

Du kan beskriva hur vatten renas.

Du kan förklara vad löst innebär och hur du kan göra 
föra att lösa upp salt i vatten fortare.

Du kan beskriva hur olika lösningsmedel löser upp 
olika ämnen och varför. Du förstår begrepp som 
blandning, emulsion, uppslamning osv.
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