Jobbaikappuppgifter
2: Kemisk bindning
Att kunna
Kap 4. Kemisk bindning 1: Metallbindning och jonbindning

- Metallbindning s. 50-51
- Jonbindning s. 56-58, 60-62
Kap 5. Kemisk bindning 2: Kovalentbindning, molekyler

- Kovalent bindning s. 70-71, 75
- Polär kovalent bindning s. 76-82
1. Hur rör sig elektronerna vid metallbindning?
2. Grundämnena kan delas in i metaller och ickemetaller.
a. Vilken sorts grundämnen ger från sig elektroner när de bildar joner?
b. Vilken sorts grundämnen tar upp elektroner när de bildar joner?
3. a. Vilken sorts grundämnen bildar positiva joner?
b. Vilken sorts grundämnen bildar negativa joner?
4. När en jonförening bildas ger en metallatom elektroner till en ickemetallatom.
Då måste antalet elektroner balanseras: Antalet avgivna = antalet upptagna
Ex. en magnesiumatom kan avge två elektroner, medan en kloratom endast kan ta upp en
elektron. När de reagerar måste därför en magnesiumatom reagera med två kloratomer.
Föreningen som bildas får formeln MgCl2.
Mg + 2 Cl → MgCl2
eller, eftersom klor förekommer som tvåatomiga molekyler
Mg + Cl2 → MgCl2
5. Hur många elektroner kan följande metaller avge per atom?
a. Na b. Mg c. Al c. K
6. Hur många elektroner kan följande ickemetaller ta upp per atom?
a. Cl b. O
c. Br
d. S
7. Vilken formel får en förening mellan följande ämnen? (Titta först vilka laddningar jonerna fick
i de båda förra uppgifterna)
a. Na och Cl
b. Na och S c. Mg och O d. K och Br e. Mg och Br
Jonbindning går ut på att en atom lämnar sina valenselektroner till en annan atom.
Kovalent bindning går ut på att två atomer delar ett par elektroner.
8. Vilken typ av bindning borde det bli i följande kombinationer
a. Metall + Metall →
b. Metall + Ickemetall →
c. Ickemetall + Ickemetall →
9. Vilken kemisk bindning borde det bli mellan atomerna i följande föreningar
a. NaCl
b. KO
c. H2O
d. PH3
e. Cl2
f. K2S
Elektronegativitet.

Olika ickemetaller har olika förmåga att dra till sig en elektron till = De har olika elektronegativitet.
10. Vilken elektronegativitet har

a. N

b. O

c. Br

Polära bindningar

Om två atomer som binds ihop med kovalenta bindningar är olika (=har olika elektronegativitet)
blir bindningen polär, dvs. elektronerna i bindningen är oftare hos den mera elektronegativa
atomen.
11. Vilka av följande föreningar borde ha polära bindningar?

a. HCl

b. SO2

c. H2

d. H2O

e. CO

f. Br2

Dipoler

Om en molekyl innehåller polära bindningar och dessa är orienterade så asymmetriskt att
molekylen får en lätt positivt laddad sida och en lätt negativt laddad sida är det en dipol
12. Rita strukturformler för följande föreningar som visar hur bindningarna är orienterade och
ange vilka av molekylerna som är dipoler.
a. HCl
b. H2O c. NH3
d. CH4 e. CO2 f. CO
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4.

Skriv den kemiska formeln för följande salter:
a) Litiumklorid
b) Natriumfosfat

5.

Vilken kemisk bindning finns det mellan atomerna i följande ämnen? 2p
a) Al b) BaCl2

6. Vilken av följande bindningar är mest polär?
a) N-O
b) S-O
c) Si -O
7.

2p

1p

Ange vilka två av för följande molekyler som är dipoler
CO2
NH3
HBr
CH4
F2

2p

Svar (Jobbaikappuppgifter 2: Kemisk bindning)

1. Valenselektronerna kan röra sig fritt i hela metallen.
2. a. Metaller
b. Icke-metaller
3. a. Metaller
b. Ickemetaller
4. - - 5. a. Na: kan avge 1 elektron b. Mg: 2
c. Al: 3
d. K: 1
6. a. Cl tar upp en elektron
b. O: 2
c. Br: 1
d. S: 2
7. a. NaCl
b. Na2S c. MgO
d. KBr
e. MgBr2
8. a. Metallbindning
b. Jonbindning
c. Kovalent bindning = molekyl
9. a. Jonbindning b. Jonbindning
c. Kovalent bindning (det blir en molekyl)
d. Kovalentbindning (molekyl) e. Kovalent bindning (molekyl
f. Jonbindning
10. a. N har elektronegativiteten 3,0
b. 3,5
c. 2,8
11. Alla utom H2 och Br2
12. HCl, H2O, NH3 och CO är dipoler.
Strukturen för HCl kan du se på sidan 77 i läroboken
H2O sid 81
NH3 sid 79
CO C=O
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4. a. LiCl
b. Na2PO4
5. a. Metallbindning
b. Jonbindning
6. c. Si-O
7. NH3 och HBr

