
 

 

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2023  
TEORETISKT PROV nr 1  
 
Provdatum: vecka 45,  valfri dag 8–11 november (tisdag-fredag) 
Provtid: 120 minuter. Hjälpmedel: Räknare och periodiskt system (se nedan). 
Redovisning och alla svar görs på svarsblanketten som du hittar i slutet av provet. Max 40 p 

Du skall redovisa några av uppgifterna fullständigt. Korrekt löst uppgift ger det poängtal som ses i 

svarsblanketten. 

 

 
Hämtat från Skolverkets provbank 

Tema Mineraler och salter 

Under alpina tävlingar är det viktigt att snön håller ända till den sista 

åkaren har tagit sig ner. Särskilt när temperaturen är 0C eller några 
plusgrader kan snön börja smälta och försämra resultatet för den som 
startar senare. Vid plusgrader saltar man därför i backar och i 
längdspår. Vanligen används natrium- eller kalciumklorid. Nackdelen 
är att salterna påverkar miljön och växtligheten negativt. Växternas 
upptag av näringsämnen förändras. Ett alternativ är att använda 
natriumformiat (natriummetanoat). Formiater är mer miljövänliga då 

de snabbt bryts ner till koldioxid och vatten.1 

1. Vad kallas den bindningstyp som förekommer i kalciumklorid? 
 
a) klorbindningar b) vätebindningar c) molekylbindningar d) jonbindningar 

 

2. Vilken kemisk formel har kalciumklorid ? 

a) CaCl b) CaCl2 c) Ca2Cl          d) CaCl3 
 

 
1 Källa: Allkemi 1 2022 
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3. Vilken kemisk formel har natriumformiat? 
 
 a) CH3CONa b) CH3CH2COONa  c) HCOONa d) H3COONa 
 

4. Karnallit är en mjölkvit ibland lätt rödaktig mineral som bildas vid 
indunstning av havsvatten. Det används som utgångsämne vid tillverkning 
av gödselmedel. Kristalliserad karnallit har formeln KMgCl3 · x H2O. Formeln 
anger att mineralen innehåller kalium, magnesium och klor samt en viss 
mängd kristallvatten. 
Man upphettar 4,50 g kristalliserad karnallit KMgCl3 · x H2O. Under 
upphettningen avdunstar kristallvattnet. Kvar finns då vattenfritt KMgCl3.  

 
Reaktionsformel:    KMgCl3 · x H2O   +   värme    →   KMgCl3     +     x H2O 
 
Bestäm antalet vattenmolekyler (x) som finns i kristalliserad karnallit om  
massan KMgCl3 efter upphettning är 2,75 g.  
 
a) 4 b) 5 c) 6     d) 7            

 
5. Vilket oxidationstal har klor i föreningen Karnallit? 

 

a) − III b)  − I c)  +1     d)  + III          
 
6. Kaliumpermanganat kan användas för att bestämma järnhalten i olika 

malmtyper. En bit järnmalm analyserades. Först löstes 0,258 g av malmen 
upp med olika syror. Det bildas järn(II)joner som titreras med 0,025 
mol/dm3 kaliumpermanganatlösning. Vid titreringen förbrukades 20,4 cm3 
kaliumpermanganatlösning. I reaktionen bildas järn(III)joner och 
mangan(II)joner.  
 

a) Balansera reaktionen Fe2+  +  MnO4
− + H+ ↛ Fe3+ + Mn2+ + H2O. 

 

b) Vilken var masshalten av järn i järnmalmen? Redovisa lösningen. 

Tema Organiska molekyler 

7. Polyfluorerade alkylsubstanser är en stor grupp ämnen. Många är 
svårnedbrytbara och finns i skidvallor och i smink. Till höger ser du en av 
dessa molekyler som kallas PFOA, perfluoroktansyra. Vilken är 
föreningens molekylformel? 
 
a)  C8HF15O2 b) C2HF15O2  c) C7HF15O2            d) C9HF15O2 
 

8. Vilken av följande organiska föreningar är mest vattenlöslig?  
 
a) CH3OH b) CH3(CH2)4CH2OH c) CCl4  d) CF4 

 
9. Vilken av följande föreningar är en organisk förening? 

 
a)   O = C = O b)  CaCO3 c) CHCl3  d) Cl2 
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10. En organisk förening består av 40 % kol, 53,3 % syre och resten väte. Molmassan är 60 g/mol.   
Föreningen är en enprotonig organisk syra, HA. 

i) Vilken är föreningens molekylformel? 

a)   C2H2O2                         b) C2H2O4                  c)    C2H4O2                    d) C2H6O2 

 

ii) Rita en korrekt strukturformel för föreningen. Sätt ut alla atomer och bindningar. 

 
iii) När en 0,020 mol/dm3 lösning av den organiska syran HA protolyseras i vatten bestäms pH till 
3,2. Beräkna syrakonstanten Ka för den organiska syran. Redovisa lösningen. Syrans protolys i 
vatten kan skrivas,  

HA   +  H2O   ⇌   H3O+   +   A−   

 
11. Den kemiska industrin vill bli mer miljövänlig. Begreppet ”Grön kemi” myntades 

1991. Målet för ”Grön kemi” kan sammanfattas i 12 principer, som bland annat 
handlar om att välja mindre farliga kemikalier och mer energieffektiva 
processer. En av principerna handlar om att minska mängden avfall och 
oönskade restprodukter vid kemiska reaktioner. E-faktorn (environmental factor 
på engelska) ger ett mått på hur mycket avfall som bildas i en kemisk reaktion.  
  

E-faktorn =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 (𝑘𝑔)

 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛 ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 (𝑘𝑔)
 

 
Värdet på E-faktorn beror på vad som tillverkas. Om E-faktorns värde är noll bildas inget avfall. 
Alla reaktanter förbrukas och bildar enbart den önskade produkten. Om E-faktorn är större än 1 
bildas en större massa avfall än massan önskad produkt. För bulkkemikalier (t.ex. aceton och 
fenol) är E-faktor < 1–5 typiskt. I mer komplexa processer som synteser av läkemedel kan värdet 
på E-faktorn = 25–100 då fler och mer komplexa reaktionssteg krävs2. 
 
I varsin bägare med vatten löstes 4,0 mol silvernitrat respektive 2,0 mol natriumkarbonat. 
Lösningarna blandades och en önskad fällning av silverkarbonat bildades. Efter filtrering, torkning 
och vägning av fällningen, bestämdes utbytet till 88 %.  

a) Skriv en balanserad reaktionsformel för fällningsreaktionen. Ange aggregationsformer för 
reaktanter och produkter. 

b) Beräkna E-faktorn för denna reaktion? Svara med 2 värdesiffror. Redovisa lösningen. 

12. Nedan ser du ett reaktionsschema med föreningarna A, B, C, D, E, F, G och H. A-G finns bland 

följande föreningar, AgCl, H2, HCl, K2CO3, MgCl2, Mg(NO3)2, NH3, NH4Cl. Identifiera A-H.  

 

 
2 Pure Appl. Chem., Vol. 72, No. 7, pp. 1233–1246, 2000 

Bild: Cecilia Stenberg 



 

 

Svarsblankett Teoriprov 1 

Kemiolympiaden 2023, V45 (8–11 november)  
På alternativfrågorna ges antingen 0 eller 2 poäng. Maximalt 40 poäng. 

Endast helt korrekt svar gäller.  
 Svarsblankett P 

1 a                  b                  c                     d 2p 

2 a                   b                  c                    d 2p 

3 a                   b                   c                    d 2p 

4 a                   b                   c                    d 2p 

5 a                   b                   c                    d 2p 

6a ___Fe2+  + ___MnO4
−  + ___H+   →   __Fe3+   +  __Mn2+   + __H2O 2p  

6b  4p 

7 a                    b                   c                    d 2p 

8 a                    b                   c                    d 2p 

9 a                    b                   c                    d  2p 

10i a                    b                   c                    d 2p 



 

 

10ii  2p 

10iii  4p 

11a  2p 

11b  4p 

12 

AgCl = ___                    H2 = ___                  HCl = ___ 
 
K2CO3 = ___                MgCl2 = ___                Mg(NO3)2 = ___ 
 
NH3 = ___                     NH4Cl = ___  
 

4p 

0,5p/
rätt 

 Maxpoäng totalt 40 p 

 




