
Instuderingsfrågor - organisk kemi del II

1. Ett annat namn för organiska kemi?
2. Vilka grundämnen finns vanligen i alla organiska föreninar?
3. Vad är en katalysator?
4. Hur bildas kolhydrater?
5. Vilka tre grundämnen består kolhydraterna av?
6. Kolhydraterna delas in i tre grupper. Vilka?
7. I vilka två grupper delas sockerarterna in?
8. Ge exempel på varje typ av sockerart. Skriv även den kemiska formeln!
9. Vad används Trommers prov till? Hur utför man Trommers prov?
10. Vad är stärkelse? Formel! Förekomst! Användning! Vad bryts stärkelse ned till i
kroppen?
11. Vad är cellulosa? Formel! Förekomst! Användning! Vad bryts cellulosa ned till i
kroppen? Vilken är skillnaden i nedbrytning i kroppen mellan stärkelse och cellu-
losa?
12. Hur ser proteinernas molekyler ut? Vilka grundämnen finns i proteinerna?
13. Var i naturen hittar man proteiner? Vilken funktion harde i människokroppen?
14.  Beskriv hämoglobins funktion i blodet!
15. Varför blir silverskedar svarta när de används för att äta ägg?
16. Vad kallas de organiska katalysatorer som kan jäsa en sockerlösning? Vad me-
nas med katalysator?
17. Vad bildas vid jäsning av en sockerlösning (t ex i en hemkokt saftlösning) ?
18. Vad kan bildas ytterligare om jäsningen får pågå en längre tid?
19. Vad heter ämnet Du får på tungan när Du slickar på baksidan av ett frimärke?
20. Varför smakar brödskorpan på nybakat bröd så sött och gott?
21. Skriv formeln för hur rörsocker sönderdelas till fruktsocker och druvsocker i en
sur vattenlösning!
22. Skriv formeln för hur socker (druvsocker) kan jäsas till alkohol!
23. Vilken färg får stärkelse av jod?
24. Ett annat namn för proteiner?
25. Vilken är slutprodukten och vart tar den vägen när proteiner (äggviteämnen)
förbränns i människokroppen?
26. När används ninhydrin?
27. Vilka födoämnen kan en proteinhungrig vegan äta?
28. Vilket land är främst känt för odling av sockerrör?
29. Vad odlas i Sverige för framställning av socker?
30. Ge några förslag till hur man kan plugga till ett prov!


