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1. Du känner till hur atomers radier ändras inom grupper och perioder
i det periodiska systemet. Hur står det till med jonernas radier? Blir
de större eller mindre relativt atomen de bildas från? Motivera och
förklara!
I den vänstra delen av periodiska systemet bildas joner genom att atomer-
na förlorar elektroner. Därmed tappar de ett elektronskal, och deras radie
minskar.

I den högra delen av periodiska systemet bildas joner genom att de tar upp
elektroner. Därmed kommer deras radier att öka.

2. Alla halogenerna reagerar på ungefär samma sätt, men vissa gör det
kraftigare än andra.Vilka, och varför?
Eftersom de alla tar upp en elektron – antingen genom att bilda joner eller
på annat vis – är det de med störst förmåga att ta upp elektroner som reage-
rar kraftigast. Detta då det är närmare mellan den positiva kärnan och den
infångade elektronen.

3. I solens korona förekommen jonen Fe13+. Varför tror du att den inte
förekommer på jorden?
Därför att det krävs mycket stora energimängder för att ta bort hela 13
elektroner. Det är varmt på solens yta (och nära den).

4. Ange antaler elektroner, protoner och neutroner hos 42Ca2+

• 20 protoner (Ca:s atomnummer)



• 42-20= 22 neutroner

• 20-2=18 elektroner

5. Beskriv skillnader och likheter mellan 40K+ och 40Ca2+

40K+ 40Ca2+

Antal p+ 19 20
Antal n 21 20
Antal e– 18 18

6. Syre förekommer i naturen främst som 18O och 16O Halterna av de
två isotoperna varierar i världshaven (och i insjöar och regnvatten).
Ta reda på när det blir mer eller mindre av de olika isotoperna, och
förklara varför.
Se http://www.leijonhufvud.org/2016/09/29/isotoper-i-verkligheten/

7. Hur stor laddning har en kaliumkärna, en kaliumatom och en kalium-
jon?

kaliumkärnan har laddningen +19 (19 p+)

kaliumatomen har lika många protoner som elektroner, och är därför olad-
dad

kaliumjonen har förlorat en elektron, och har därför laddningen +1

8. Polonium (84Po) är ett radioaktivt grundämne som sönderfaller snabbt.
Det är därför svårt att undersöka egenskaperna hos polonium och dess
föreningar. Av ämnets placering i det periodiska systemet kan man
emellertid göra vissa förutsägelser om egenskaperna. Vilket av följande
är troligen felaktigt?

(a) Vid rumstemperatur är polonium ett fast ämne
Troligen sant. Alla ämnen runt det är fasta.

(b) Polonium är en utpräglad icke-metall
Troligen inte. Den ligger i en grupp med både metaller och icke-metaller,
och har därför troligtvis åtminstone vissa metallegenskaper.

(c) Polonium och väte bildar en förening med formlen H2Po
Troligen sant. Samma grupp som vatten (H2O)

(d) Tendensen att bilda positiva joner är starkare hos polonium än
hos atomer av tellur (52Te)
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http://www.leijonhufvud.org/2016/09/29/isotoper-i-verkligheten/


Bör stämma. Elektronegativiteten minskar när man går nedåt i en grupp.
Då Po ligger nedanför Te bör den ha lägre elektronegativitet, och där-
med större tendens att bilda positiva joner.
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