
1) 
Een synthesereactie is de omzetting van 

enkelvoudige stoffen naar een samengestelde 
stof. Waar of niet waar? 

2) 
Een synthesereactie is de omzetting van een 

samengestelde stof naar twee of meer 
enkelvoudige stoffen. Waar of niet waar? 

3) 
Een analysereactie is de omzetting van een 

samengestelde stof naar twee of meer 
enkelvoudige stoffen. Waar of niet waar? 

4) 
Een analysereactie is de omzetting van 

enkelvoudige stoffen naar een samengestelde 
stof. Waar of niet waar? 

5) 
Een endo-energetische reactie is een reactie 

waarbij energie wordt opgenomen. Waar of niet 
waar? 

6)  
Een exo-energetische reactie is een reactie 

waarbij energie wordt opgenomen. Waar of niet 
waar? 

7)  
Een exo-energetische reactie is een reactie 

waarbij energie wordt afgeven. Waar of niet 
waar? 

 



1) 
Een ander woord voor analysereactie? 

2) 
Een ander woord voor synthesereactie is 

ontledingsreactie. Waar of niet waar? 

3) 
Een ander woord voor synthesereactie? 

4) 
Een ander woord voor synthesereactie is 

samenstellingsreactie. Waar of niet waar? 

5)  
Een ander woord voor analysereactie is 
ontledingsreactie. Waar of niet waar? 

6) 
Een ander woord voor vervangingsreactie? 

 

 



1) 
Balanceer deze reactie correct uit met behulp 
van de wet van behoud van atomen en de wet 

van behoud van atoommassa.  
Al2O3  Al + O2 

2) 
Balanceer deze reactie correct uit met behulp 
van de wet van behoud van atomen en de wet 

van behoud van atoommassa.  
Na + O2  Na2O 

3) 
Balanceer deze reactie correct uit met behulp 
van de wet van behoud van atomen en de wet 

van behoud van atoommassa. 
P4O10 + H2O  H3PO4 

4)  
Welk reactieproduct wordt er bij deze 

substitutiereactie nog gevormd?  
Al2O3 + 6Na  3Na2O + … 

5) 
Is deze substitutiereactie juist uitgebalanceerd? 

Al2O3 + Na  3Na2O + 2Al 

6) 
Welk reactieproduct wordt er bij deze 

analysereactie nog gevormd? 
2Al2O3  4Al + … 

7) 
Welk reactieproduct wordt er bij deze 

analysereactie nog gevormd?  
2Na2O  4Na + …. 

 



1) 
Is dit is dit analyse-, of een synthesereactie? 

AB  A + B 

2)  
Is dit een analyse-, synthese- of een 

substitutiereactie?  
AB + C  AC + B 

3) 
Is dit een analyse-, synthese- of een 

substitutiereactie? 
AB + CD  AC + BD 

4)  
Welk reactieproduct wordt er bij deze 

substitutiereactie nog gevormd? 
AB + C  AC + … 

5)  
Welk reactieproduct wordt er bij deze 

substitutiereactie nog gevormd? 
AB + C  … + B 

6)  
Is dit een synthese- of een analysereactie? 

A + B  AB 
 

 

 



1) 
De elektrolyse van water is een voorbeeld van 

een synthesereactie. Waar of niet waar? 

2)  
Een fotolyse van zilverchloride is een 
analysereactie. Waar of niet waar? 

 

3)  
Het verhitten van suiker is een typische 

voorbeeld van een analysereactie. Waar of niet 
waar? 

4) 
Is het verbranden van waterstofgas een analyse- 

of een synthesereactie? 

5)  
De verbranding van magnesium is een voorbeeld 
van een exo-energetische reactie. Waar of niet 

waar? 

6) 
De elektrolyse van water is een voorbeeld van 

een analysereactie. Waar of niet waar? 

7)  
Fysische verschijnselen zoals smelten, 

verdampen, ect. zijn endo-energetisch of exo-
energetisch? 

 



1) 
Een proces waarbij de samenstelling van de 

materie niet verandert is een ………. verschijnsel. 

2)  
Een proces waarbij de samenstelling van de 

materie verandert is een ………… verschijnsel. 

3)  
Andere benaming voor wet van Dalton? 

4)  
Andere benaming voor wet van Lavoisier? 

5)  
Andere benaming voor wet van behoud van 

massa? 

6)  
Andere benaming voor wet van behoud van 

atomen? 

7)  
Andere benaming voor chemische reactie? 

 



 


