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FISIESE EIENSKAPPE  

CHEMIE 

NOMENKLATUUR


VRAAG 1 

  

   

n Lys van organiese verbindings word hieronder gegee. Gebruik dit om die 
daaropvolgende vrae te beantwoord.  

1.1  Skryf die IUPAC-naam vir verbinding A neer.
(2)

1.2  Skryf EEN verbinding uit die bostaande groep, wat ‘n karboniel 
groep bevat, 

neer. Skryf slegs die ooreenstemmende letter van die alfabet neer..

(1)

1.3  Skryf die ALGEMENE FORMULE vir die homolё reeks, waaraan 
verbinding C behoort, neer. (1)

1.4  Skryf die STRUKTUURFORMULE van ‘n isomeer van verbinding 
D, neer.

(2)

1.5 Skryf die STRUKTUURFORMULE van die funksionele groep van 
verbinding D neer. (1)
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1.6 Watter tipe alkohol is verbinding E? (1)

[8]
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VRAAG 2 

2.1 Die IUPAC-naam van 'n organiese verbinding is 4,4-dimetielpent-2-
yn. 

 

2.1.1 Skryf die ALGEMENE FORMULE neer van die homoloë 
reeks waaraan hierdie verbinding behoort.   

 

(1)

2.1.2 Skryf die STRUKTUURFORMULE van hierdie verbinding 
neer.   

 (3)

2.2
 

Die organiese verbinding hieronder het een posisionele isomeer en 
een funksionele isomeer. 


2.2.1 Definieer die term posisionele isomeer.    (2)

2.2.2

Vir hierdie verbinding, skryf neer die: 


 IUPAC-naam van sy POSISIONELE isomeer   

 


(2)

2.2.3  Struktuurformule van sy FUNKSIONELE isomeer    (2)

2.3  Beskou die gekondenseerde struktuurformule van 'n organiese 
verbinding hieronder. 


2.3.1 Is dit 'n PRIMÊRE, SEKONDÊRE of TERSIÊRE alkohol? 

Gee 'n rede vir die antwoord.  (2)

2.3.2 Skryf die IUPAC-naam van die verbinding hierbo neer.  (2)
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2.3.3 Skryf die IUPAC-naam neer van die HOOF ORGANIESE 
PRODUK gevorm wanneer hierdie verbinding 'n 
eliminasiereaksie ondergaan. 

 (2)

[16]
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VRAAG 3 

 

'n Proefbuis wat 'n reguitketting- organiese suur X, etanol en 'n katalisator 
bevat, word in 'n waterbad verhit, soos hieronder geïllustreer. 

 

Organiese verbinding Y word volgens die volgende vergelyking 
geproduseer: 


X + C
2
H

5
OH ⟶ Y + H

2
O 

3.1 Gee 'n rede waarom die proefbuis in 'n waterbad in plaas van direk 
oor die vlam verhit word. 

 

(1)

3.2 Skryf neer die:  

3.2.1 Tipe reaksie wat hier plaasvind  (1)

3.2.2 FORMULE van die katalisator benodig (1)

3.2.3 Homoloë reeks waaraan verbinding Y behoort  (1)

Die molekulêre massa van verbinding Y is 144 g∙mol
-1 

en die empiriese 
formule daarvan is  C

4
H

8
O. 
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3.3 Bepaal die molekulêre formule van verbinding Y.  (2)

3.4 Skryf die IUPAC-naam van verbinding Y neer.  (2)

3.5 Skryf die struktuurformule van die organiese suur X neer. 
  (2)

[10]
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FISIESE EIENSKAPPE 


VRAAG 1  

Die onderstaande tabel toon data wat  tydens ŉ praktiese ondersoek op 
drie

organiese verbindings, voorgestel deur letters A, B en C, ingesamel is:  

Organiese Relatiewe molekulêre Kookpunt (°C)
A CH3CH2CH2CH3 58 -0,5
B CH3CH2CH2OH 60 97
C CH3COOH 60 118

1.1 Watter veranderlike is tydens hierdie ondersoek gekontroleer? (1)

1.2  Benoem die:   

   1.2.1 Afhanklike veranderlike (1)

  1.2.1 Onafhanklike veranderlike (1)

1.3 Beskou verbinding A:   

  1.3.1 Is verbinding A ŉ versadigde of ŉ onversadigde 
koolwaterstof?

Verskaf ŉ rede vir jou antwoord. (2)

 1.3.2 Die verbinding 2-metielpropaan is ŉ isomeer van 
verbinding A.


Voorspel of die kookpunt van 2-metielpropaan HOËR AS, 
LAER AS of DIESELFDE AS die kookpunt van verbinding 
A gaan wees. (1)

 1.3.3 Verduidelik jou voorspelling in VRAAG 1.3.2. (3)

1.4 Verwys na intermolekulêre kragte en energie ten einde te 
verduidelik waarom verbinding B ŉ hoër dampdruk vergeleke met 
verbinding C teen 20 °C sal hê.

(3)

[12

]
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VRAAG 2  

Verbindings A tot E, aangetoon in die tabel hieronder, word tydens twee  
ondersoeke gebruik om faktore wat kookpunt beïnvloed, te bepaal. Die 
verbindings is van  vergelykbare molekulêre massa en gevolglik word dit as 
gekontroleerde veranderlike beskou.  

Ondersoek Verbinding Relatiewe 
molekulêre 

Kookpunt 
(°C)

I A 2-metielbutaan 72 27
B 2,2-dimetielpropaan 72 9
C Pentaan 72 36

II D CH3CH2CH2CH2OH 74 117
E CH3CH2CH2CHO 72 75

2.1 Verbindings A, B en C is struktuurisomere. Skryf neer die:   

  2.1.1 Naam van die homoloë reeks waaraan hulle behoort (1)

 2.1.1 Tipe struktuurisomerisme getoon deur hierdie 
verbindings. (1)

2.2 Oorweeg die kookpunte van die verbindings in ondersoek I.   

  2.2.1 Skryf die onafhanklike veranderlike vir hierdie ondersoek 
neer. (1)

 2.2.2 Verduidelik volledig waarom kookpunt toeneem van 
verbinding A na verbinding C. (3)


17



 2.2.3 Watter een van verbindings B of C sal die hoogste 
dampdruk by 'n bepaalde temperatuur hê? Verwys na die 
data in die tabel om 'n rede vir die antwoord te gee. (2)

2.3 Skryf die tipe intermolekulêre kragte (Van der Waalskragte) neer 
tussen 

molekule van elk van die volgende verbindings:   

  2.3.1 Verbinding C (1)

 2.3.1  Verbinding D (2)

2.4 Oorweeg ondersoek II. Verwys na die tipe Van der Waalskragte in 
elk van 

die verbindings om 'n rede te gee waarom die kookpunt van 
verbinding D hoër is as dié van verbinding E.

(2)

[13
]

VRAAG 3  

Twee verskillende eksperimente word uitgevoer om die kookpunte van 
organiese verbindings  van verskillende homoloë reekse onder dieselfde 
toestande te bepaal. Die uitslae verkry word in die onderstaande tabel 
getoon.

Eksperimen
t

Organiese verbinding Relatiewe 
Molekulêre 

Massa

Kookpunt 
(°C)

I

P CH3F -78,3

Q CH3Cℓ -24,1

R CH3Br 3,7

II

X CH3(CH2)2COOH 88.1 163

Y CH3(CH2)3CH2OH 88.1 137

Z CH3(CH2)3CHO 88.1 103

3.1 Definieer die term homoloë reeks. (2)
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3.2 Vanaf die tabel, skryf die IUPAC name van TWEE verbindings neer 
wat gasse sal wees by -20oC. (2)

3.3 Beskryf die tendens in die kookpunte van die verbindings in 
Eksperiment I.

(2)

3.4 Verduidelik die tendens in VRAAG 3.3 hierbo. Verwys na 
INTERMOLEKULÊRE KRAGTE en ENERGIE benodig in jou 
verduideliking. (3)

Gebruik die data vir Eksperiment II om VRAE 3.5-3.7 te beantwoord.

3.5 Formuleer ‘n ondersoekende vraag vir die eksperiment. (2)

3.6 NOEM ‘n veranderlike wat konstant gehou moet word in hierdie 
ksperiment.

(1)

3.7 Stel die gevolgtrekking wat vanaf die uitslae van hierdie 
eksperiment getref kan word.

(2)

[14]
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VRAAG 4  

Die tabel hieronder toon die dampdruk van ‘n aantal organiese 
verbindings by 25 OC.

Verbinding Moler massa (M)

(g•mol-1)

Dampdruk

(x102 Pa)

pentaan 72 573,0

heksaan 86 160,0

propan-1-ol 60 21,0

propan-2-ol 60 44,0

butan-1-ol 74 6,2

butan-2-ol 74 18,3

etanoësuur 60 15,3

propanoon 58 240,0

4.1 Skryf neer   

 4.1.1 die IUPAC naam en struktuurformule van ‘n isomeer van 
pentaan.          (2)

 4.1.2 die struktuurformule van propanoon (2)

4.2 Stel en verduidelik die verhouding tussen dampdruk en die sterkte 
van 

intermolekulêre kragte. (gebruik data vir die eerste twee organiese 
molekule in tabel.)                                                                                           

  
(3)

4.3 Verduidelik die verskil in dampdruk tussen pentaan, heksaan en 
heptaan.    Verwys na die sterkte van intermolekulêre kragte in jou 
antwoord.

  
(2)

4.4 Verduidelik waarom:   
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 4.4.1 die dampdruk van butan-1-ol soveel laer is as die 
dampdruk van pentaan.           (2)

4.4.2 die dampdruk van sekondêre alkohole hoër is as die 
dampdruk van die primêre alkohole met dieselfde 
struktuurformules. (2)

4.5 Watter verbinding het die hoër kookpunt?  Etoanoësuur of 
propan-1-ol?  (1)

4.6 Verwys na die dampdruk, intermolekulêre kragte en energie en gee 
‘n rede vir jou antwoord op VRAAG 2.5.  


  

(3)

[18
]

VRAAG 5  

Vier verbindings van vergelykbare molekulêre massa word gebruik om die 
effek van funksionele groepe op dampdruk te ondersoek. Die resultate 
wat verkry is, word in die tabel hieronder getoon.

VERBINDING DAMPDRUK 
(kPa by 20 °C)

A Butaan 204

B Propan-2-oon 24,6

C Propan-1-ol 2

D Etanoësuur 1,6

5.1 Definieer die term funksionele groep van 'n organiese verbinding. (2)

5.2 Watter EEN van die verbindings (A, B, C of D) in die tabel het die:

5.2.1 Hoogste kookpunt

(Verwys na die dampdrukke in die tabel om 'n rede vir 
die antwoord te gee.) (2)

5.2.2 Swakste intermolekulêre kragte (1)
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5.3 Verwys na die tipe intermolekulêre kragte om die verskil in die 
dampdruk van verbinding A en verbinding B te verduidelik. (3)

5.4 Die dampdruk van verbinding C en D is baie laer as dié van 
verbinding A  
en B. Noem die tipe intermolekulêre krag in A en B wat vir hierdie 
verskil verantwoordelik is. (1)

5.5 Verduidelik kortliks die verskil in dampdruk tussen verbinding C 
en  
verbinding D. (2)

5.6 Gedurende 'n verbrandingsreaksie in 'n geslote houer met 'n 
veranderbare volume, reageer 8 cm3 van verbinding A (butaan) in 
oormaat suurstof volgens die volgende gebalanseerde 
vergelyking:


          2C4H10(g) + 13O2(g) → 8CO2(g) + 10H2O(g)


Indien die aanvanklike volume suurstof in die houer 60 cm3 was, 
bereken die TOTALE volume van die gasse wat na afloop van die 
reaksie in die houer teenwoordig is. Al die gasse in die houer is by 
dieselfde temperatuur en druk. (5)

[16]

VRAAG 6  

Die dubbelkolomgrafiek hieronder vergelyk die kookpunte van die eerste 
vier alkane met die kookpunte van die eerste vier primêre alkohole.


22

Alkohole

Alkane

Ko
ok

lp
un

te
 (K

)

Aantal C-atome
1	      2	          3	             4

100

200

300

400

0



REAKSIES 


6.1 Hoe vergelyk die kookpunte van die vier alkohole met die 
ooreenstemmende alkane? Skryf slegs HOЁR AS, LAER AS of 
GELYK AAN neer. (1)

6.2 Verduidelik die antwoord op VRAAG 6.1 volledig. Verwys in jou 
verduideliking na die tipe intermolekulêre kragte wat in alkane en 
alkohole teenwoordig is, sowel as die energie betrokke. (3)

6.3 Skryf die IUPAC-naam neer van die alkohol voorgestel in die 
bostaande grafiek, met die laagste kookpunt. (2)

6.4 Verwys na molekulêre struktuur, intermolekulêre kragte en energie 
betrokke om volledig te verduidelik waarom die alkohol genoem in 
VRAAG 6.3 die laagste kookpunt het. (3)

6.5 Skryf die IUPAC-naam neer van die alkohol voorgestel in die 
bostaande grafiek, met die laagste dampdruk. (2)


[11]

VRAAG 1  

Die letters A-D in die onderstaande vloeidiagram stel sekere tipes 
organiese reaksies waarby eteen betrokke is, voor.  
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1.1

Benoem  die  tipe  reaksie  (ADDISIE,  SUBSTITUSIE  of  
ELIMINASIE)  wat voorgestel word deur:  

   1.1.1  A (1)

  1.1.2  B (1)

  1.1.3  C (1)

1.2 Buiten die alkeen word daar nog ŉ reaktant en ŉ katalisator 
benodig in Reaksie A. 

Skryf die NAAM neer van die:   

   1.2.1 Ander reaktant (1)

  1.2.2 Katalisator wat by die alkeen gevoeg is (1)

1.3 Maak gebruik van STRUKTUURFORMULES om ŉ gebalanseerde 

vergelyking vir reaksie C te skryf.

  
(4)

1.4 ŉ Groep leerlinge laat die etanol wat geproduseer is in reaksie A toe 
om in die teenwoordigheid van ŉ katalisator met ŉ karboksielsuur 
te reageer.  Die verbinding wat gevorm word is ŉ REGUITKETTING 
ESTER wat ŉ  
funksionele isomeer van pentanoësuur is. 

Skryf die: 

 

   1.4.1 NAAM van die karboksielsuur wat by die alkohol gevoeg 
word, neer (2)

  1.4.2 Naam wat aan hierdie tipe reaksie gegee word, neer (1)

  1.4.3 STRUKTUURFORMULE van die ester wat gevorm word, 
neer

(2)

[14

]
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VRAAG 2  

In die vloeidiagram hieronder word prop-1-een as uitgangstof gebruik vir 
die bereiding van ander verbindings. P tot T stel chemiese reaksies voor. 


 

2.1 Noem die tipe reaksie voorgestel deur:  

   2.1.1 P (1)

  2.1.2 S (1)

  2.1.3 Q (1)

2.2 Oorweeg reaksie P. Skryf neer die:  

   2.2.1  FORMULE van 'n geskikte katalisator (1)

  2.2.2  Struktuurformule van die alkohol (2)

2.3 Vir reaksie R, skryf neer:  

   2.3.1 Die tipe addisiereaksie (1)

  2.3.2 'n Gebalanseerde vergelyking deur struktuurformules te 
gebruik (3)
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2.4 Tydens reaksie T reageer die haloalkaan met 'n basis om die 
alkohol in VRAAG 2.2.2 te vorm. Skryf neer die: 

:  

 

   2.4.1  IUPAC-naam van die haloalkaan (2)

  2.1.2 NAAM van 'n geskikte basis (1)

  2.1.2 TWEE reaksietoestande vir hierdie reaksie (2)

[15

]

VRAAG 3  

Die vloeidiagram hieronder toon hoe organiese verbindings berei kan word 
van onversadigde koolwaterstof, prop-1- een.   Reaksie I vind plaas 
wanneer  
prop-1- een met bromienwater reageer.  

   3.1 Skryf neer:  

   3.1.1 Die naam van die tipe reaksie wat plaasvind in Reaksie I 
hierbo (1)

  3.1.2 Die struktuurformule van verbinding A (2)

  3.1.3 Sal Reaksie I spontaan by kamertemperatuur plaasvind?  
Antwoord JA of NEE. (1)
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CH3CH=CH2 H2O P

2-broompropaan

VERSADIGDE

KOOLWATERSTOF





3.2 Verbinding B word gevorm as prop-1-een met water in die  
teenwoordigheid van verdunde swawelsuur reageer. 


Skryf neer:

 

   3.2.1 Die naam van die tipe reaksie wat plaasvind in Reaksie II 
hierbo (1)

  3.2.2 Die IUPAC-naam vir verbinding B (2)

  3.2.3 Die homoloë reeks waaraan verbinding B behoort (1)

3.3 Kraking is ŉ proses wat gebruik word om 98-oktaan petrol te 
produseer. Hierdie petrol bestaan uit ŉ 98% versadigde 
koolwaterstof, bekend as 2,2,4-trimetielpentaan.

 

   3.3.1 Verduidelik die betekenis van die term kraking. (2)

  3.3.2 Skryf die STRUKTUURFORMULE neer vir 2,2,4-
trimetielpentaan. (2)


[14
]

VRAAG 4  

Die vloeidiagram hieronder toon die bereiding van verskillende 
organiese  verbindings wat van propeen (CH3CH = CH2) as uitgangstof 
gebruik maak. 
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4.1 NOEM die proses wat die versadigde koowaterstof omskakel na 
propeen.

(1)

4.2 Gebruik struktuurformules om ‘n gebalanseerde chemiese 
vergelyking te skryf vir die reaksie tussen propeen en water om 
verbinding P te produseer.

(4)

4.3 Skryf die IUPAC naam van verbinding P neer. (1)

4.4 Verbinding P kan ook verkry word vanaf  2-broompropaan. 

Skryf neer: 

4.4.1 die soort reaksie wat 2-broompropaan na P omskakel (1)

4.4.2 die toestande waaronder hierdie omskakeling kan 
plaasvind

(2)

[9
]

VRAAG 5  
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5.1 Organiese chemiese reaksies word dikwels voorgestel deur 
sintesereaksie-

bane, soos hieronder getoon.  Die reaksies is genommer vanaf I tot 
V. 

(1)

 Jy word voorsien van ‘n lys van moontlike organiese reaksies wat in 
bogenoemde bane voorgestel word:. 


Addisie                                 Eliminasie                       Substitusie    
Esterifikasie                 Verbranding / Oksidasie	  	

(1)

5.1.1 Pas die prosesse I to V, by die name van die organiese 
reaksies

hierbo gegee.

(5)

5.1.2 Skryf die formule neer van die ander reaktant wat gebruik 
moet word in reaksies I en IV. (2) 

5.2 Propiel-propanoaat  is ‘n  voorbeeld  van ‘n  ester  met	 ‘n  chemies  
gekleurde

pynappel-smaak.  Die apparaat hieronder verteenwoordig die 
apparaat wat in die laboratorium gebruik word om hierdie ester te 
berei

 

 5.2.1 Skryf die naam neer van die tipe reaksie wat plaasvind in 
bogenoemde eksperiment (1)
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5.2.2 Verduidelik  waarom  dit  so  belangrik  is om  swawelsuur 
by  hierdie reaksiemengsel te voeg.

(2)

 

5.2.3 Noem die veiligheidsmaatreëls wat in die beplanning van 
die

eksperiment ingebou is, deur bogenoemde opstelling.

(2)

 

5.2.4 Gebruik struktuurformules om die gebalanseerde 
reaksievergelyking van hierdie reaksie wat in die 
proefbuis plaasvind, voor te stel.  

(5)  
[18
]

VRAAG 6  

Broomwater kan gebruik word om tussen versadigde en onversadigde 
oplossings te onderskei.  Gelyke hoeveelhede heks-2-een en heksaan word 
onderskeidelik in proefbuis A en B, elk gevul met 2 cm3 broomwater, by 
kamertemperatuur gevoeg.  Die proefbuise word geskud.  Die oplossing in 
proefbuis A word helderder, terwyl die oplossing in proefbuis B ‘n 
bruinerige kleur het.  

6.1 Wat word met die begrip onversadigde verbinding  bedoel? (2)

6.2 Gebruik struktuurformules en skryf die vergelyking vir die reaksie in 
proefbuis A neer. (3)

6.3 Gee ‘n rede vir die waarneming in proefbuis B. (1)

6.4  Beskou die diagram hieronder:  
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 6.4.1 Noem die tipe reaksie wat plaasvind by reaksie 1. (1)

6.4.2 Watter reaksie omstandighede is van toepassing by reaksie 
2, die hidrasie reaksie wat plaasvind sodat verbinding X 
vorm? (1)

6.4.3 Gee die reaksie omstandighede vir reaksie 3, dit is die 
substitusie reaksie waar X uit 2-bromobutaan vorm. (2)

6.4.4 Teken die struktuurformule vir Y en gee sy IUPAC naam. (2)

[12

]
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