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Forord 
 
Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i kemi A ved Højere Teknisk 
Eksamen i  2007.  
 
176 eksaminander var til skriftlig prøve i kemi, hvilket er cirka samme antal som i 2006. 
Censorerne ved den skriftlige prøve har medvirket ved evalueringen, idet alle på baggrund af deres 
erfaringer fra rettearbejdet er blevet bedt om at  

 vurdere sættet som helhed 
 kommentere de enkelte spørgsmål 
 beskrive hyppigt forekommende fejl 
 kommentere øvrige generelle forhold i forbindelse med besvarelserne 

Ved censuren i juni 2007 medvirkede 5 censorer. 
 
Det generelle indtryk af sættet var, at det dækker ret bredt, men at der gerne måtte være mere syre-
base kemi. Vægtningen mellem beregningsspørgsmål og spørgsmål, hvor der skal kommenteres 
eller forklares vurderes som passende. Opgavesættet indeholder både typespørgsmål og spørgsmål, 
som giver eksaminanderne mulighed for at tænke lidt mere utraditionelt og at kombinere 
stofområder og/eller oplysninger, hvilket der skal være, da der er på kemi A er mange eksaminander 
med en stor viden og et stort overblik. Men der er i den anden ende af skalaen også eksaminander, 
som fagligt er meget svagt funderede, og som har store problemer med selv nogle af de lette 
spørgsmål. Det vurderes, at sættet har fungeret godt ud fra et formål om sortering blandt 
eksaminanderne. Censorerne vurderer, at progressionen er i orden, da der er en klar tendens til, at 
spørgsmålene bliver vanskeligere ned igennem en opgave og ned igennem sættet. Der har været 
lette indgangsspørgsmål, så de fleste kan være med her, men der har også været vanskelige 
spørgsmål, som det ikke er meningen, at alle skal kunne løse. 
 
Generelle kommentarer og gode råd 
I tidligere års evalueringsrapporter har jeg omtalt spørgsmål, der hænger sammen og 
eksaminandernes problemer med disse, og jeg vil gentage mit tidligere råd her, da der tydeligvis er 
eksaminander, som ville være hjulpet ved at følge det. Ofte skal eksaminanden anvende resultatet 
fra fx spørgsmål a) for at kunne løse spørgsmål b). Det største problem og det mest ærgerlige for 
eksaminanden er de tilfælde, hvor han ikke har et resultat fra spørgsmål a) og derfor springer 
spørgsmålet over. Hvis eksaminanden er klar over, hvad der skal gøres i b), kan han skrive, at han 
antager en værdi, hvorefter der regnes videre med den. En anden situation kan være, at resultatet fra 
spørgsmål a) er forkert, hvorfor resultatet i b) også bliver forkert. Eksaminanden har typisk ikke 
problemer med dette, da han ikke opdager fejlen i a), og bedømmelsesmæssigt har det ikke negativ 
indflydelse på b), hvis b) ellers løses korrekt. Men resultatet fra a) kan være forkert på en måde, så 
eksaminanden opdager det, hvilket fx var tilfældet for nogle eksaminander i opgave 3 i årets sæt, og 
også her vil det være på sin plads at antage en passende værdi. 
I de tilfælde, hvor det er helt essentielt for opgave b), at der regnes videre med den rigtige værdi, vil 
opgaveformuleringen i a) typisk være ”Vis at…”. 
 I andre tilfælde, hvor en eksaminand springer et spørgsmål over, virker det klart for censor, at det 
er fordi spørgsmålet som helhed er for vanskeligt. Men ofte vil der være dele af løsningen, som 
eksaminanden burde kunne regne eller skrive noget fornuftigt om og dermed få nogle points. Det vil 
derfor være en god idé at opfordre eleverne til altid at skrive så meget som muligt, selv om det kun 
er mindre dele af den samlede løsning. 
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I årets opgavesæt er der en del todelte spørgsmål. Disse er ikke lavet for at genere eksaminanderne, 
men for at præcisere kravene og/eller hjælpe lidt på vej (første delspørgsmål hjælper videre til 
anden del). En del eksaminander undlader at svare på begge delspørgsmål, og det vil derfor være en 
god idé at indskærpe overfor eksaminanderne, at de skal huske at kontrollere, at der er svaret på det 
hele. 
Ved beregninger undlader mange eksaminander at skrive udtrykket op, inden der indsættes tal, 
hvilket ikke er hensigtsmæssigt for læseren – og måske heller ikke for eksaminanden. I andre 
tilfælde skal eksaminanden argumentere med baggrund i et matematisk udtryk, fx argumentere for, 
at en reaktion følger 1. ordens kinetik. I disse tilfælde er det snarere reglen end undtagelsen, at det 
pågældende udtryk ikke skrives op, hvilket jeg finder uheldigt, da det må være god skik at 
argumentere med reference til udtrykket. 
I nogle opgavesæt – dog ikke i årets sæt - forekommer der spørgsmål, hvor eksaminanden selv skal 
forsyne resultatet med en enhed. Der er ofte alt for mange eksaminander, der glemmer det, og 
andre, som husker det, men som sætter forkert enhed på. Det vil være en god idé at opfordre til og 
træne eleverne i altid at huske at undersøge, om der skal enhed på og om muligt vise vha. en formel, 
hvad enheden bliver, fx ved at reaktionsbrøken skrives op, hvis det er en ligevægtskonstant, der skal 
forsynes med enhed. I nogle tilfælde skal der ikke enhed på ligevægtskonstanten, og også i disse 
tilfælde, vil det være rart at se, at den manglende enhed er et resultat af en overvejelse og ikke en 
forglemmelse. 
Endelig vil jeg opfordre til, at man gør eleverne opmærksom på opgavesættets forsidetekst og på, at 
der ved bedømmelsen af opgaveløsningen tages hensyn til disse forhold. 

 
I det følgende gennemgår jeg de enkelte spørgsmål, typisk med en beskrivelse af, hvad der kræves 
til en fyldestgørende besvarelse. I denne gennemgang fokuseres der desuden meget på 
problemfelterne i forbindelse med eksaminandernes besvarelser. Det er derfor vigtigt at vide og hele 
tiden huske på, at en stor del af eksaminanderne på tilfredsstillende måde lever op til de faglige 
krav, der stilles i Kemi A i det tekniske gymnasium. Der er endda en pænt stor gruppe 
eksaminander, som leverer virkeligt gode præstationer.  
 
Efter gennemgangen af opgavesættene bringes karakterstatistikken. 
 
Jeg gentager fra sidste års evalueringsrapport, at der i opgaverne fremover ikke vil være en 
henvisning til bilagene med data. De nødvendige data vil dog stadig være at finde i et bilag. Dette 
betyder at vendingen ”Benyt bilaget” kun vil forekomme, når et bilag skal afleveres som en del af 
besvarelsen og anvendes til fx at markere funktionelle grupper. 

 
Det er mit håb, at evalueringsrapporten kan bruges til rådgivning og inspiration i den daglige 
undervisning i kemi, ligesom det forhåbentlig kan medvirke til at gøre opmærksom på og præcisere 
nogle af de krav, der stilles til en tilfredsstillende besvarelse. 

 
Jeg vil her gerne takke censorerne for deres kommentarer i forbindelse med censuren.  

 
 

Jette Nellemann 
Fagkonsulent i kemi 
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Bemærkninger til de enkelte opgaver 
 
Opgave 1 
Censorkommentar: ”En god startopgave, som kommer godt rundt i den organiske kemi” 

Aspartam er et kunstigt sødemiddel med E-nummeret 951. Sødeevnen for Aspartam er ca. 160 
gange større end sødeevnen for sukrose. 

Aspartam kan fremstilles efter nedenstående syntese, som tager udgangspunkt i aminosyren A: 
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a)   Sæt ring om de to funktionelle grupper i A. Angiv, hvilke typer af funktionelle grupper der er 
tale om. 
Benyt svararket 
 
Dette spørgsmål blev af censorerne anset for at være et nemt og tilgængeligt indgangsspørgsmål, 
hvor der ikke var tvivl om opgaven, og det besvares fyldestgørende af stort set alle eksaminander. 
Svararket fungerer godt, i og med, at det virker tidsbesparende for eksaminanderne og helt sikkert 
også forhindrer en del ”afskrivningsfejl”. Langt hovedparten af eksaminanderne markerer som 
ønsket de to funktionelle grupper med en ring, og lidt færre husker at de også skal angive, hvilke 
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funktionelle grupper, der er tale om. Såvel carboxylsyre som syregruppe, og såvel amin som primær 
amin blev accepteret som fyldestgørende svar. Nogle få eksaminander kan ikke genkende 
carboxylsyregruppen og sætter ring om –OH og =O hver for sig, hvilket ikke blev accepteret. Andre 
markerer udover de to funktionelle grupper også phenylringen, som i Databogen er anført som en 
funktionel gruppe, og det trækker derfor ikke ned. Men at angive phenylringen i stedet for enten 
carboxylsyregruppen eller aminen blev ikke accepteret. 
 
 
b)   Angiv systematiske navne for A og B. 
 
I dette spørgsmål er der heller ikke tvivl om opgaven, men de to delspørgsmål er af forskellig 
sværhedsgrad. Langt hovedparten af eksaminanderne kan naturligvis navngive methanol korrekt, 
men det er beskæmmende at se, at der er nogle få, som ikke kan genkende methanol. Aminosyren 
er, som ventet, noget vanskeligere at navngive, og her er det især phenylgruppen, som volder 
problemer. Den kaldes typisk benzen eller benzyl. Hvis resten ellers var i orden, blev det takseret til 
en mindre fejl, men dog en fejl. Nogle eksaminander har fundet navnet ”phenylalanin” for stof A, 
hvilket ikke er forkert, men da der er bedt om det systematiske navn, blev phenylalanin takseret til 
under en halv besvarelse af dette delspørgsmål. 
Generelt blev fornuftige svar, hvor der var en vis systematik og mulighed for genkendelse i navnet, 
belønnet ganske pænt. Dette gjaldt ikke for forslag, som har elementer af noget rigtigt, men hvor 
formlen umuligt kunne tegnes ud fra navnet, fx 2-aminopropansyre, 2-amino-2-benzylsyre, 2-
amino3-cyclopropansyre, benzoesyre og 2-amino-3-benzoesyre. 
 
 
Smagsoplevelsen af aspartam er afhængig af, hvilken isomer af A der anvendes i syntesen. Den 
ene isomer af aspartam er sød og den anden bitter. 

c)   Forklar, at A findes i to isomere former. 
 
Spørgsmålet er et typespørgsmål, og det burde være forholdsvis let. Det er det også for hovedparten 
af eksaminanderne, men der er en del, som ikke kan se, at der er tale om spejlbilledisomeri, eller 
som godt kan se det men ikke magter at forklare det særlig godt. Til en dækkende besvarelse 
krævedes, at det asymmetriske carbonatom markeres, eller at det forklares, at der et asymmetrisk 
carbonatom samt hvilket, samt at der er en kommentar om, at der derfor er spejlbilledisomeri eller 
R/S-isomeri. Mange eksaminander benytter bilaget til markeringen, hvilket er fint. Det er ikke et 
krav, at eksaminanden skriver, at der er bundet 4 forskellige grupper til et asymmetrisk C-atom, 
men det talte positivt i helhedsbedømmelsen. En del eksaminander forklarer grundigt, hvordan man 
kan skelne mellem R-og S-formerne, men det er langt ud over kravene til en fyldestgørende 
besvarelse, og selv om det er rart at se, at eksaminanderne har lært også dette område af kemien, vil 
det nok være en god idé at opfordre eleverne til ikke gå langt ud over det søgte svar, da det ellers 
kan blive meget tidskrævende.  
Typefejlene er: 
- Der svares spejlbilledisomeri eller R/S uden markering eller lignende af asymmetrisk C, hvilket 
ikke er nok til en dækkende besvarelse, ligesom det heller ikke er nok at markere det asymmetrisk 
carbonatom og undlade kommentaren. 
- De to spejlbilleder tegnes uden, at der kommenteres eller forklares, hvilket heller ikke er fuldt 
dækkende. Disse typer besvarelser blev bedømt til ca. en halv besvarelse. 
- Stillings-, funktions- eller cis-transisomeri blev ikke vurderet som brugbare besvarelser. 
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d)   Færdiggør reaktionsskema II, idet strukturformlen for D angives. Benyt svararket. 
Hvilken reaktionstype er der tale om? 
  
Første del af spørgsmålet besvares fint af mange eksaminander, og igen er det en stor fordel af have 
bilaget som en del af besvarelsen. I de tilfælde, hvor der er fejl i strukturen for stof D, er det typiske, 
at der er glemt nogle H’er. 
Til en fyldestgørende besvarelse af spørgsmålets anden del, skal der udover kondensation skrives en 
begrundelse for reaktionstypen. Ikke alle eksaminander husker denne begrundelse, men det er 
blevet bedre igennem de senere år. Hvis begrundelsen ikke er med, blev det vurderet til at være ca. 
en halv besvarelse. Nogle eksaminander skriver, at der er tale om en substitution, og hvis dette er 
ledsaget af en rimelig begrundelse, blev der givet et par points for det. 
 
 
Aspartamindholdet i en sødetablet ønskes bestemt ved titrering. En sødetablet knuses, opløses i 
vand og titreres med 0,010 M natriumhydroxid. Ved ækvivalenspunktet er der forbrugt 5,1 mL 
natriumhydroxid.  
 
e)   Hvor mange mg aspartam er der i tabletten? 
 
Dette spørgsmål omhandler en forholdsvis simpel mængdeberegning, og en stor del af 
eksaminanderne ved, hvordan de skal gribe den an og kommer frem til det rigtige resultat. Men der 
er også eksaminander, som tydeligvis kender princippet i beregningen, men som anvender en 
forkert molar masse og/eller ikke behersker omregningen mellem g og mg. Blandt de eksaminander, 
som anvender en forkert molar masse, er det udbredt ikke at vise beregningen af M, hvilket 
bevirkede, at censorerne ikke kunne afgøre, hvor fejlen lå, og det blev derfor vurderet som en 
grovere fejl end bare en simpel regnefejl. Ofte drejer det sig om, at der er glemt et H, og fejlen i M 
er derfor ikke så stor i tal, men principielt er det lige meget, om man overser et tungt eller et let 
atom. I en fyldestgørende besvarelse indgår en bemærkning om reaktionsforholdet 1:1, enten i form 
af et reaktionsskema eller en forklaring. 
 
 
f)   Vurder ud fra strukturformlen aspartams opløselighed i vand. 
Redegør for, om opløseligheden af aspartam afhænger af pH. 
 
Dette spørgsmål er helt klart et af de vanskeligste i sættet, og som en censor skrev ”Cirka lige så 
mange svar, som der er elever”. Det, at der er mange forskellige svar, afspejler, at det ikke er en 
typeopgave, og at eksaminanderne her dels skal anvende deres viden på et nyt molekyle og dels 
forklare sig om nogle komplekse forhold, hvilket stiller store krav til eksaminanderne, og det er kun 
de allerdygtigste, der magter at få det hele med. Mange eksaminander kan skrive nogle spredte 
betragtninger, men det virker som om systematikken i tankegangen mangler. 
Til en fyldestgørende besvarelse af spørgsmålets første del skal de hydrofile og de hydrofobe 
grupper nævnes, og stoffets polaritet skal vurderes, det skal omtales, at vand er polært, og der skal 
konkluderes mht. opløseligheden i vand. Censorerne havde gerne set, at der var en omtale af H-
bindinger, men det forekommer stort set ikke. Hvis det er med, vægtes det højt i helhedsindtrykket.  
Mange eksaminander undlader at besvare anden del af spørgsmålet, og de eksaminander, der svarer, 
nøjes typisk med kun at se på en hævning af pH. Dette har den fordel, at de kan nøjes med at se på 
carboxylsyregruppens syre-baseegenskaber, som nok er mere velkendt end aminogruppens syre-
baseegenskaber. Men selv om der skrives en rigtig formel for carboxylationen, er det vanskeligt for 
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eksaminanderne at udtrykke noget om ioner og opløselighed. Det skal i øvrigt bemærkes, at der til 
en fyldestgørende besvarelse kun blev stillet krav om at se på enten en pH-sænkning eller en pH-
hævning, da der blot blev spurgt om, om opløseligheden afhænger af pH. Det kan med denne 
formulering være vanskeligt for eksaminanderne at vide, om de skal se på både en sænkning og en 
hævning af pH - derfor det lempelige krav. 
 
 
 
 
Opgave 2 
 
Dette anses af censorerne for at være en god kinetikopgave, som burde give mulighed for, at de 
fleste eksaminander kan være med i de to første spørgsmål. 
 
 
Chlorethan spaltes i gasfase til ethen og hydrogenchlorid. 
 

CH3CH2Cl (g) → CH2CH2 (g) + HCl (g) I 
 

a)   Beregn ∆Sο for reaktionen.  
Er værdien i overensstemmelse med forventningerne? 
 
Dette er et udpræget typespørgsmål, hvor første del besvares korrekt af de langt de fleste 
eksaminander. Typefejlene er de sædvanlige i spørgsmål af denne art: Fejlopslag, manglende 
koefficienter, ombytning af produkter og reaktanter samt regnefejl, som alle hver især anses for at 
være en mindre fejl. Hvis der er enhed på mellemregningerne men ikke på facit, bliver det anset for 
en mindre fejl, mens det er en grovere fejl slet ikke at have enheder med. 
Anden del af spørgsmålet er også et typespørgsmål, men det er en smule vanskeligere end første 
del. For det første kan det konstateres, at nogle eksaminander slet ikke svarer på spørgsmålet, og det 
kan enten skyldes, at de ikke magter det, eller at de har overset det, men det kan jeg ikke vide. Til 
en fyldestgørende besvarelse kræves, at fortegnet af ∆Sο og dermed voksende uorden sættes i 
forhold til reaktionsskemaet, dvs. at det konstateres, at der dannes flere molekyler ved reaktionen. 
Censorerne havde gerne set, at det blev fremhævet, at der er tale om gasmolekyler, men det er 
meget få eksaminander, der får den detalje med, og man valgte at afstå fra at kræve det omtalt. Hvis 
eksaminanden kun siger, at en negativ entropiændring betyder øget uorden, gives der lidt for det, 
men det er som sagt et krav, at reaktionsskemaet inddrages, for at besvarelsen er dækkende. 
Nogle eksaminander redegør for entropibegrebet i generelle vendinger, hvilket de ikke får noget for. 
Andre - for mange - afslører en mangel på forståelse for anvendelsen af de termodynamiske 
funktioner, idet de skriver, at en positiv entropiændring betyder, at reaktionen er spontan.  
Beregningen og kommentaren tæller ca. halvdelen hver. 
 
 
Reaktion I gennemføres ved en given temperatur, T1. Koncentrationen af chlorethan måles som 
funktion af tiden. Ved databehandling er følgende kurve fremkommet. 
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b) Argumenter for, at reaktion I er af 1. orden. Bestem reaktionens hastighedskonstant, k1. 
 
Dette spørgsmål volder ikke de store problemer. I første delspørgsmål er eksaminanderne hjulpet 
godt på vej ved, at de får at vide, at det er en 1. ordens reaktion, hvorfor opgaven blot er at 
argumentere for det. Det blev accepteret som en fyldestgørende forklaring, at ”fordi  
ln[chlormethan] som funktion af tiden danner en ret linie, er reaktionen af 1. orden” eller noget 
lignende. Censorerne så gerne, at eksaminanden også skriver det udtryk, der skal eftervises, så man 
har den relevante matematiske model at henvise til. Jeg vil, som sagt tidligere, opfordre til, at man 
træner eleverne i dette, og det gælder også i de tilfælde, hvor eksaminanden selv skal tegne grafen 
for at eftervise en bestemt orden. 
Anden del af spørgsmålet forekommer ikke vanskelig, forstået på den måde, at eksaminanderne 
ved, at de skal finde hældningen, og langt de fleste ved også, at k = -α, men der er nogle få, som 
mener, at k = α. Disse eksaminander har tydeligvis ikke forstået betydningen af k, eller også 
reflekterer de bare ikke over resultatet. Nogle eksaminander finder hældningen over et meget lille 
interval, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. De blev ikke straffet for det i år, men jeg vil opfordre til, 
at man diskuterer dette forhold med eleverne. 
Typefejlene er: 
-  fejl i enheden eller manglende enhed 
-  der anvendes ln(ln[chlormethan]), og på en eller anden måde fås et resultet, selv om det normalt 
ikke er klart, hvordan udregningen foretages, når der indgår ln til noget negativt. 
-  der byttes rundt på tæller og nævner 
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c)  Bestem det tidspunkt, hvor 78 % af den oprindelige mængde chlorethan er spaltet. 
 
Dette spørgsmål er også et typespørgsmål, som de fleste eksaminander ved, hvordan de skal 
behandle. Det besvares fint af mange eksaminander, men der er som forventet også en del, som ikke 
læser, hvad der står og falder i den oplagte ”fælde”, så der regnes med, at der 78 % chlorethan 
tilbage i stedet for 78 % omdannet. Derudover er de mest almindelige fejl regnefejl, fejl i 
matematikken og enhedsfejl. Igen ses i nogle tilfælde en mangel på refleksion over resultatet, idet 
en meget lille tid ikke kommenteres. Hvis der videre i opgaven regnes rigtigt med en forkert værdi 
for k, er dette naturligvis i orden. 
 
 
Ved temperaturen T2 = 520 ºC er reaktionens hastighedskonstant, k2, bestemt til 6,80·10-3 s-1. 
Reaktionens aktiveringsenergi er 254 kJ/mol. 
 
d)  Bestem den temperatur, T1, som eksperimentet i spørgsmål b) er udført ved. 

 
I dette spørgsmål skal Arrheniusligningen anvendes på en ny måde, idet det ikke, som så ofte før, er 
aktiveringsenergien, men en af temperaturerne, der skal findes. Det har tilsyneladende ikke været et  
problem for eksaminanderne, idet en meget stor del af dem ved, hvordan det skal gribes an -  
”næsten flere end i spørgsmål c)”, som en censor kommenterer. Der er dog også eksaminander, som  
undlader at svare på spørgsmålet, hvilket er forventeligt, da vi er nede i opgavens sidste spørgsmål. 
Der er mange muligheder for at lave småfejl, og de bliver udnyttet, men heldigvis ikke alle af den  
samme eksaminand: 
- forkert værdi for T2
- bytter om på T1 og T2
- temperaturen indsættes i oC 
- manglende omregning mellem J og kJ 
- forkert værdi for R 
- fejl i matematikken 
 
 
 
 
Opgave 3 
 
En censor siger om denne opgave: ”En god opgave med en koncentrationscelle – men som tydeligt 
viser, at det er svært for eleverne at styre de forskellige udgaver af Nernst’ lov”. En anden censor 
siger: ”Generelt går opgaven fint” – og det gør den, selv om den drejer sig om et koncentrations-
element. 
 
Nikkel giver allergiske reaktioner hos mange mennesker, og derfor bør kontakt med huden 
undgås. 
Nikkelindholdet i legeringer, fx uægte sølvsmykker, kan bestemmes ved hjælp af en 
elektrokemisk celle.  
I en 500 mL målekolbe opløses en ørering i syre, hvorved nikkelindholdet omdannes til Ni2+-
ioner. Massen af øreringen er 0,510 g 
 
Der fremstilles en elektrokemisk celle med følgende opstilling: 
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Den ene halvcelle består af en nikkelstang i en 0,100 M opløsning af nikkel(II)chlorid. Den 
anden består af en nikkelstang i 50 mL af opløsningen af øreringen. De to halvceller er 
forbundet med en saltbro. Temperaturen er 25 ºC. 
Cellediagrammet for den elektrokemiske celle er: 

 
Ni (s) ⏐ Ni2+ (aq, x M) ⏐⏐ Ni2+ (aq, 0,100 M) ⏐ Ni (s) 

 
a) Opskriv reaktionsskemaet for cellereaktionen. 
 
Det svar censorerne ønskede sig her, var:   Ni2+(aq, 0,100 M)   →   Ni2+(aq, x) 
idet eksaminanden med dette svar ville demonstrere, at han ved, hvilken vej reaktionen forløber, at 
kun nikkel(II)ionerne er involveret i reaktionen, og at der sker koncentrationsændringer, når 
reaktionen forløber. Dette svar fik vi kun fra ganske få eksaminander, men til gengæld fik vi svar 
fra stort set alle eksaminander. Stort set alle medtager Ni(s) på begge sider af pilen, hvilket ikke 
takseres som en fejl. Det er formelt heller ikke forkert at tage det med, men med henvisning til 
ovenstående bemærkninger, viser det manglende refleksion. Det blev til gengæld takseret som en 
fejl, hvis der bare stod  Ni2+(aq)   →   Ni2+(aq)   eller    Ni2+  →   Ni2+   eller hvis reaktionen var 
vendt om, og man vel at mærke kunne se det. I disse tilfælde blev besvarelsen vurderet til at være 
cirka en halv besvarelse, dog afhængigt af det konkrete svar. 
 
 
b)   Beregn elektrodepotentialet for højre halvcelle. 
 
De fleste eksaminander forsøger sig i dette udprægede typespørgsmål, og en meget stor del besvarer 
spørgsmålet fyldestgørende. Det ville være dejligt, hvis flere eksaminander, end det er tilfældet, 
ville opskrive det udtryk, der skal indsættes i – dette ville fx give mulighed for at se, om z slet ikke 
er med, eller om z er 1. Nogle få eksaminander får blandet Nernst’ lov for elektrodepotentialer 
sammen med Nernst’ lov til beregning af hvilespænding sammen, men ellers er typefejlene: 
- udtrykket er skrevet op med z, og z = 1 
- udtrykket er ikke skrevet op, men man kan se, at z er indsat i nævneren med værdien 1 
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- udtrykket er ikke skrevet op, og man kan ikke se, om der overhovedet er overvejet noget om z, da 
der blot står ”-0,059 V log….”. Dette blev vurderet til at være en lidt grovere fejl end de to 
foregående. 
- forkert værdi for standardelektrodepotentialet 
- reaktionsbrøken er vendt forkert 
- der anvendes ln i stedet for log (med 0,059 V) 
 
 
Hvilespændingen, U0, for den elektrokemiske celle måles til 0,042 V. 
 
c)   Bestem koncentrationen af nikkel(II)ioner i opløsningen af øreringen. 
 
Dette spørgsmål løses generelt også pænt af mange eksaminander, men da der er mere at holde styr 
på end i spørgsmål b), er mængden af fyldestgørende svar naturligvis mindre. Der er de samme 
fejlmuligheder som spørgsmål b), og derudover skal oplysningen om hvilespændingen anvendes 
rigtigt, hvilket volder problemer for nogle eksaminander. Nogle placerer den fx som Uo

ο. Man ser 
også, at der i dette spørgsmål i højere grad end i b), bliver problemer med matematikken. Dette 
resulterer ofte i enten meget høje eller meget lave værdier for koncentrationen af nikkel(II)ioner, og 
det kan her undre, at specielt de høje værdier ikke kommenteres. Hvis eksaminanden kunne leve sig 
ind i situationen, ville han vide, at koncentrationen umuligt kan blive meget høj. Der er dog mange, 
som opdager og kommenterer det i næste spørgsmål, hvor de opdager, at det ikke duer med så 
meget nikkel i øreringen. 
 
 
Øreringen er lavet af nysølv, som udover nikkel også indeholder kobber og zink. Når øreringen 
opløses i syre går zink i opløsning, mens kobber forbliver uopløst. Kobberet frafiltreres, vaskes, 
tørres og vejes. Massen af kobber er 0,281 g. 
 
d)   Bestem øreringens indhold af zink i masse-%. 
 
En censor kommenterer, at dette spørgsmål er lidt specielt til en d)-opgave, da det jo bare er 
”købmandsregning”. Det er naturligvis rigtigt, men i bedømmelsen af spørgsmålets sværhedsgrad 
skal man tage højde for, at eksaminanderne for det første skal læse teksten og forstå den 
eksperimentelle situation, og at han desuden skal sammenholde en del oplysninger. Spørgsmålet er 
derfor ikke helt så simpelt, som ”købmandsregning” kunne antyde, og der er da også en del 
eksaminander, som ikke forsøger at løse spørgsmålet. På den positive side er, at der faktisk er 
mange eksaminander – ca. halvdelen – som løser spørgsmålet uden problemer, og at en del andre 
kommer delvist igennem det. Det kan være et problem for nogle, at man skal arbejde videre med en 
værdi fra spørgsmål c), hvis man enten ikke har en værdi eller har en værdi, som er vanvittig i 
forhold til situationen. Nogle eksaminander løser, som jeg tidligere har anbefalet, dette problem ved 
at antage en (mere realistisk) værdi for koncentrationen af nikkel(II)ioner, og får således mulighed 
for at vise, at de behersker den metode, der skal anvendes, og hvis de ellers regner rigtigt, er de 
meget tæt på at have svaret fyldestgørende på spørgsmålet. 
De to mest almindelige fejl er, at regne med 50 mL i stedet for 500 mL, hvilket vurderes som en 
mindre fejl, eller kun at regne med kobber og zink, hvilket vurderes som en temmelig grov fejl. I 
sidstnævnte tilfælde reduceres opgaven voldsomt både mht. kompleksitet og regnearbejde. 
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Opgave 4 
 
En god opgave, som kombinerer kemisk ligevægt, termodynamik og gasser, men det er tydeligt, at 
for nogle eksaminander er gasser vanskeligt, når det ikke lige drejer sig om at anvende 
idealgasligningen. 
 
 
Hovedparten af levende organismer i vand er afhængige af dioxygen, hvorfor det er vigtigt, at 
dioxygen fra atmosfæren kan opløses i vand. 
 
Ved jordens overflade er normaltrykket 1,013 bar. Dioxygenindholdet i atmosfærisk luft er  
20,95 %. 
 
a)   Beregn partialtrykket af dioxygen i atmosfærisk luft ved jordens overflade. 
 
Dette spørgsmål har desværre fået lidt karakter af at være enten meget let eller meget vanskeligt. En 
meget stor del af eksaminanderne svarer fyldestgørende på spørgsmålet, og får således nogle 
nemme points. Andre forsøger sig med beregninger på idealgasligningen men giver op, da de 
tydeligvis mangler nogle oplysninger, mens en mindre del af eksaminanderne ikke svarer. Disse har 
tilsyneladende ingen fornemmelse af, hvad partialtryk er, og de har heller ikke kunnet anvende de 
medbragte hjælpemidler. 
 
 
Når dioxygen opløses i vand, indstiller følgende ligevægt sig. 
 

O2(g)     =     O2(aq)                        I 
 

Tabel 1 
KH / M/bar t / ºC 

2,18 . 10-3 M/bar 0 ºC 
1,71 . 10-3 M/bar 10 ºC 
1,38 . 10-3 M/bar 20 ºC 
1,25 . 10-3 M/bar 25 ºC 
1,06 . 10-3 M/bar 35 ºC 

Kilde: Databog i Fysik og kemi. 
 
Ovenstående tabel viser temperaturafhængigheden af ligevægtskonstanten, KH, for reaktion I. 
 
b)   Opskriv ligevægtsloven for reaktion I. 
 
Dette spørgsmål, som var ment som hjælp til næste spørgsmål, burde være en foræring, hvis man 
har styr på reglerne for opskrivning af ligevægtsbrøker, herunder hvad tilstandsformerne betyder. 
Det er der desværre en del eksaminander, der ikke har, idet der ses forskellige mere eller mindre 
mærkelige forslag til reaktionsbrøken 
- (aq) i både tæller og nævner 
- manglende tilstandsform i både tæller og nævner 
- manglende [  ] og/eller p, så der fx står O2(aq)/O2(g) 
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- tryk i både tæller og nævner, fx p(O2(aq))/p(O2(g)) 
- tæller og nævner er byttet rundt 
- kun reaktionsbrøken opskrives - den sættes ikke lig med K. 
Det kan undre lidt, at eksaminanderne ikke anvender tabellen, hvis de er i tvivl om Y, da enheden på 
KH siger noget om Y, men den kobling foretager de ikke i dette spørgsmål, og sagen er nok også, at 
de eksaminander, der ikke kan anvende reglerne for at opskrive Y heller ikke har det overblik, der 
skal til for at inddrage tabellen.  
Det skal dog understreges, at hovedparten af eksaminanderne løser spørgsmålet fyldestgørende.  
 
 
c) Beregn opløseligheden af dioxygen i vand ved 25 ºC og normaltryk. Svaret angives i mg O2/L. 
 
De eksaminander, som har opskrevet det rigtige udtryk i spørgsmål b), har som ventet ingen 
problemer her bortset fra, at nogle glemmer at omregne fra mol/L til mg/L. Men det undrede 
censorerne lidt, at en del af de eksaminander, som enten ikke svarer  eller svarer forkert i a)  
og/eller b), faktisk godt kan løse spørgsmål c). Disse eksaminander ser tilsyneladende ingen 
sammenhæng mellem ligevægtskonstanten - her Henrykonstanten - og ligevægtsloven for gassers 
opløselighed. Noget tyder på, at de mangler forståelse for, hvad ligevægtskonstanter er og kun kan  
indsætte i færdige formler.  
Typefejlene er: 
- manglende omregning fra mol/L til mg/L 
- den molare masse er 16 g/mol 
- det totale tryk anvendes i stedet for partialtrykket 
    
 
d) Bestem ved hjælp af tabel 1 værdier for ∆Sο og ∆Hο for reaktion I. Kommenter 

entalpitilvæksten. 
 
Dette spørgsmål er, som ventet, et af sættets vanskeligste spørgsmål, og det egner sig fint til at  
sortere blandt eksaminanderne i toppen. Mange svarer ikke, eller kommer ikke så langt, men det  
lader til, at den del af eksaminanderne, som bør kunne svare på det, faktisk også gør det. Der  
er mange udfordringer i spørgsmålet, idet man dels skal indse, hvordan de givne data hænger  
sammen med ændringerne i entalpi og entropi og dels skal beherske de matematiske  
manipulationer, der er nødvendige. Det burde være oplagt at lave et Arrheniusplot, så de mange  
data udnyttes, men det er der kun ganske få eksaminander, der gør, idet de i stedet for beregner  
ændringerne i entalpi og entropi ud fra 2 punkter og Van’t Hoffs ligning. Det undrede censorerne  
noget, at der er så få eksaminander, der har den fornødne forståelse af tal og talbehandling, men  
fænomenet er desværre ikke nyt. Typefejlene er: 
- forkert værdi for R 
- manglende omregning mellem J og kJ 
- fejl i matematikken 
Nogle eksaminander fandt ændringerne i entalpi og entropi vha. tabelværdier, hvilket de naturligvis 
kun blev belønnet ganske lidt for. Men hvis man ikke kan finde på andet, er fremgangsmåden 
ganske fornuftig, idet det giver mulighed for at kommentere entalpitilvæksten. Denne kommentar er 
der desværre en del, der glemmer, men i det omfang, den kommenteres, er det fornuftigt. Det er 
fyldestgørende at knytte fortegnet for entalpitilvæksten sammen med, at reaktionen er exoterm mod 
højre – hvis det også forklares, at der udvikles varme tæller det positivt i helhedsindtrykket. Der er 
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også her eksaminander, som vil knytte reaktionens spontanitet til entalpitilvæksten, men ikke i 
samme grad som når der er tale om entropitilvækster.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Karakterstatistik 
 
Karakterer   00   03    5    6    7    8    9   10   11   13  I alt 
Antal     0      11   31   21   14   30   27   25    17     0  176 
Frekvenser     0   6,3  17,6   11,9    8,0   17,0  15,3  14,2    9,6     0  100 
 
Gennemsnit =  7,6 
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