
Vragen spel  

Wat is de formule van de molaire concentratie? 
 
 
c= n/V 

Wat is de formule van de massaconcentratie? 
 
 
cm= m/V 

De … van een oplossing is de verhouding van de 
massa opgeloste stof uitgedrukt in gram tot het 
volume van de oplossing uitgedrukt in liter. 
 
Massaconcentratie  

De … van een oplossing is de verhouding van de 
hoeveelheid opgeloste stof uitgedrukt in mol 
tot het volume van de oplossing uitgedrukt in 
liter. 
Molaire concentratie 

Ik los 55 g NaCl op in 11 liter water. Wat is de 
massaconcentratie dan? 
 
5 g/l 

Ik los 36 mol NaCl op in 6 liter water. Wat is de 
massaconcentratie dan? 
 
6 mol/l 

Wat gebeurt er met de concentratie van een 
oplossing wanneer er meer oplosmiddel wordt 
toegevoegd? 
 
De concentratie daalt 

Wat gebeurt er met de concentratie van een 
oplossing wanneer er meer opgeloste stof 
wordt toegevoegd? 
 
De concentratie stijgt 

Wat gebeurt er met de concentratie van een 
oplossing wanneer een deel van de oplossing 
overgebracht wordt in een ander glas. 
 
De concentratie blijft gelijk 

Wat gebeurt er met de concentratie van een 
oplossing wanneer een deel van het 
oplosmiddel verdampt? 
 
De concentratie stijgt 

Uit welke twee delen bestaat een oplossing? 
 
 
Een opgeloste stof en een oplosmiddel 

Een oplossing is een mengsel waarbij je de 
verschillende stoffen niet meer kan 
onderscheiden met het blote oog, het is een … 
mengsel. 
Homogeen 

De mate waarin een stof kan oplossen in een 
andere stof noemen we de … 
 
Oplosbaarheid  

De … van het oplosmiddel heeft een invloed op 
de oplosbaarheid van een stof. 
 
Aard  

‘Soort zoekt soort’ wil zeggen dat … stoffen 
graag oplossen in water. 
 
Polaire stoffen 

‘Soort zoekt soort’ wil zeggen dat … stoffen  niet 
graag oplossen in water. 
 
Apolaire stoffen 

De oplosbaarheid van vaste stoffen in water 
neemt toe bij een … temperatuur. 
 
Toenemende of stijgende 

De oplosbaarheid van gassen neemt af bij een … 
temperatuur. 
 
Toenemende of stijgende 

 



De oplosbaarheid van gassen neemt af bij … 
druk. 
 
Afnemende of dalende 

Welke 3 factoren beïnvloeden de oplosbaarheid 
van stoffen? 
 
Aard van het oplosmiddel, temperatuur, druk 

De … van een atoom geeft aan hoe sterk het 
atoom de neiging heeft om de 
bindingselektronen naar zich toe te trekken. 
 
Elektronegatieve waarde 

Een molecule is een … wanneer het een 
positieve en een negatieve pool heeft. 
 
Dipoolmolecule  

Om na te gaan of water zo een dipoolmolecule 
is, moeten we kijken naar eventuele … en de … 
van het molecule. 
 
Partiële ladingen en de geometrie 

In een watermolecule heeft het zuurstofatoom 
een partieel … lading. 
 
Negatieve  

In een watermolecule hebben de 
waterstofatomen een partieel … lading. 
 
Positieve  

We geven een partieel negatieve lading weer 
als … 
 
δ-  (sigma min) 

We geven een partieel positieve lading weer als 
… 
 
δ+  (sigma plus) 

De bindingen tussen atomen met verschillende 
elektronegatieve waarden worden … bindingen 
genoemd. 
 
Polaire  

Hoeveel polaire bindingen bezit water? 
 
 
Twee 

Is water een polair of apolair molecule? 
 
 
Polair  

Omdat water een dipoolmolecule is kan het 
netwerken aanleggen met andere 
watermoleculen. Dat doen ze met behulp van … 
 
Waterstofbruggen 

Met hoeveel andere watermoleculen kan één 
watermolecule H-bruggen vormen? 
 
Vier 

Welke twee soorten concentratie kennen we? 
 
 
Molaire concentratie en massaconcentratie 

Is HI een dipoolmolecule? 
 
 
Ja 

Je lost 20 g NaCl op in 500 ml water. Wat is de 
massaconcentratie? 
 
40 g/l 

Je lost 50 mol NaCl op in 2000 ml water. Wat is 
de molaire concentratie? 
 
25 mol/l 

 

 



Is H2 een dipoolmolecule? 
 
 
Nee  

Zal Br2 goed of slecht oplosbaar zijn in water? 
 
 
Slecht oplosbaar 

Waar of niet waar? 
Bruis verdwijnt sneller uit je glas in de zomer 
dan in de winter? 
 
Waar 

Waar of niet waar? 
In een gesloten fles zie je veel bruis? 
 
Niet waar 

Welke factor zorgt ervoor dat suiker beter 
oplost in warme thee, dan in koude thee. 
 
Temperatuur 

Met welke eenheid geven we de 
stofhoeveelheid weer?  
 
Mol 

Is CO2 polair of apolair? 
 
 
Apolair 

Welke oplossing heeft de hoogste concentratie? 
1 mol Nacl in 2 liter water of 2 mol NaCl in 4 
liter water? 
 
Geen enkele, ze hebben dezelfde concentratie. 

 

 


