
Het spel: Rad van Fortuin 

Spelregels:  

- iedereen draait om beurt aan het rad.  

- als het rad stopt, moeten ze een vraag beantwoorden.  
 Goed antwoord: krijgen ze de punten waar het rad is gestopt en mogen ze een letter raden. 
 Fout antwoord: gaat de beurt naar de volgende. 

- als het rad stopt op een gouden (gele) strook, dan moeten ze geen vraag te beantwoorden. 

- als het rad stopt op super  ( rode) strook, dan moeten ze opnieuw draaien en als ze de vraag goed 

beantwoorden krijgen ze de punten dubbel waar de pijl eindigt.  

- wie het meeste punten heeft gewonnen. 

Vragen:  

1) Geef 3 verschillende stofklassen ?  

Metalen, niet-metalen, oxiden, hydroxiden, zuren, zouten. 

2) In hoeveel reeksen kunnen stofklassen verdeeld worden?  

2 

3) Hoe komen metalen aan hun typische glans? 

Door de aanwezigheid van bewegelijke vrije elektronen, waardoor invallende lichtstralen 

teruggekaatst worden.  

4) Wat geleiden metalen? 

Elektrische stroom en warmte 

5) Hebben metalen een hoog of laag smeltpunt? 

Hoog 

6) Hoe is de hardheid van metalen? 

Groot 

7) Zijn metalen vervormbaar? 

Ja 

8) Zal een niet-metaal zijn elektron gemakkelijk afstaan? 

Nee 

9) Wie heeft de grootste elektronegativiteitwaarde, een metaal of een niet-metaal? 

Niet-metaal 

10) Wat ontstaat er als men bij de zuren de waterstof vervangt door een metaalatoom? 

Zouten 

11) Wat is een binair zuur? 

Een moleculen dat opgebouwd is uit atomen van slechts 2 elementen. 

12) Wat is een tertiair zuur? 

Een moleculen dat opgebouwd is uit atomen van 3 elementen. 

13) Welke aggregatietoestand hebben hydroxiden bij kamertemperatuur? 

Vast 

14) In welke toestand geleiden zouten de elektrische stroom? 

In vloeibare toestand en in waterige oplossingen 



15) Welke twee soorten oxiden bestaan er? 

Metaal en niet-metaal 

16) Wie zal het gemakkelijkste hun H+ (protonen) afgeven, sterke zuren of zwakke zuren? 

Sterke zuren 

17) Wat wordt er gevormd bij dissociatie van hydroxiden in water? 

OH—ionen 

18) Wat gebeurt er bij de verbranding van metalen? 

Metaal reageert met dizuurstof tot een metaaloxide. 

M + O2  MO 

19) Welke metalen reageren spontaan met dizuurstof uit de lucht? 

Sterke metalen 

20) Waarin ontleden hydroxiden bij voldoende hoge temperaturen? behalve NaOH en KOH. 

In overeenkomstig oxiden en water 

21) Wat gebeurt er bij de thermolyse van carbonaten? 

Het zout (carbonaat) wordt omgezet in metaaloxide en CO2 ( koolstofdioxide) 

22) Wat zijn basevormende oxiden? 

Als het oxiden van sterke metalen reageert met water ontstaat er hydroxiden. Deze oxiden 

die reageren zijn basevormende oxiden.  

23) Bij welk soort oxiden kan men enkel door thermolyse van een metaaloxiden een metaal 

vormen? 

Oxiden van zwakke metalen 

24) Hoe kan men een metaal vrijmaken uit een metaaloxiden? 

Door reactie van oxide met een sterker metaal 

25) Met wat moet het metaaloxiden reageren om een zout te vormen? 

Met een niet-metaaloxiden of zuur 

26) Van wat is de verbranding van niet-metaaloxiden afhankelijk? 

Van de aard van het niet-metaal 

27) Wat wordt er gevormd als een niet-metaaloxiden reageert met water? 

Ternair zuur 

28) Welke groepen van periodiek systeem reageren met water tot hydroxiden? 

Groep Ia en IIa 

29) Zijn metaalhydroxiden goed of slecht oplosbaar? 

Slecht 

30) Wat ontstaat er als men NaOH of KOH toevoegd aan de zoutoplossing? 

Neerslag van metaalhydroxiden. 

31) Welke metalen worden industrieel gewonnen uit via elektrolyse van gesmolten 

metaalhydroxiden? 

Zeer sterke metalen 

32) Wat zijn de beste antistoffen van zuren? 

Hydroxiden 

33) Hoe neutraliseren hydroxiden en zuren elkaar? 

Door vorming van een zout en water 

34) Hoe wordt een binair zuur gevormd uit enkelvoudige stoffen? 

Door reactie van een niet-metaal en diwaterstof 

35) Op wat steunt  de reactie van vorming van zuren uit zouten en zoutoplossingen? 



Op vorming van vluchtige of stabiel zuur 

36) Het zuur waterstofcarbonaat H2CO3 is onstabiel bij kamertemperatuur. In welke 

componenten ontleed het? 

CO2 en H2O 

37) Door wat worden sterke metalen aangetast? 

Zuuroplossingen 

38) Wat ontstaat er bij aantasting van sterke metalen door zuuroplossing? 

Zout en diwaterstof 

39) Wat verdringen sterke metalen uit hun zoutoplossing? 

Zwakke metalen 

40) Hoe kunnen de zouten die ontstaan bij substitutiereactie afgezonderd worden? 

Door filtratie 

41) Tot welke stofklassen behoort chloor? 

Niet-metalen 

42) Tot welke stofklassen behoort calcium? 

Metalen 

43) Wat voor een oxide is magnesiumdioxide? 

Een metaaloxide 

44) Wat voor een oxide is water? 

Een niet-metaaloxide 

45) Tot welke stofklassen behoort NaOH? 

Hydroxiden 

46) Is H2SO4,waterstofsulfaat een sterk zuur of een zwak zuur? 

Sterk 

47) Is H3PO4, waterstoffosfaat een sterk of zwak zuur? 

Zwak 

48) Is HF, waterstoffluoride een binair of tertair zuur? 

Binair 

49) Is HClO3 waterstofchloraat een zuur of een zout? 

Zuur 

50) Is natriumchloride een zuur of een zout? 

Zout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Het rad:  

 

 



 


