
Nemendanúmer ____________       stelpa        strákur    skóli _________________________ 
Leiðbeiningar: vinsamlegast svaraðu spurningunum eins vel og þú getur og reyndu að svara þeim 

öllum.  Þetta er ekki próf en við viljum virkilega vita hvað þú veist um efni og efnabreytingar.  

 

1. Flokkaðu eftir farandi atburði saman í flokk sem þér finnst eiga eitthvað sameiginlegt, 

með því að draga utanum  um þau númer sem þú setur saman í flokk.  Segðu okkur 

vinsamlegast svo hvert er aðaleinkenni hvers flokks.  Gott er að nota mismunandi liti fyrir 

hvern flokk. 

 

1. Steinn sem fellur 

2. Glas sem brotnar 

3. Vatn sem sýður 

4. Vax sem storknar 

5. Vatn sem frýs 

6. Ilmvatn sem gufar upp 

7. Salt er bætt í súpu 

8. Sykri er bætt í te 

9. Froða kemur á gosdrykk 

10. Nagli sem ryðgjar 

11. Kjöt sem eldast í ofninum 

12. Viður sem brennur 

13. Epli sem þroskast 

14. Laufin á tré gulna 

15. Berjasafi sem verður að víni 

16. Mjólk sem súrnar 

17. Klór leysir upp lit á 

gallabuxum 

18. Sítrónuasafi brýtur niður 

marmara 

19. Egg soðnar 
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20. Tveim mismunandi glærum vökvum er blandað saman í 

bikar, hitastigið í bikarnum hækkar og bláleitt fast efni 

myndast og fellur til botns.  Magn efnising sem núna er í 

bikarnum er núna  

 

 a. meira en áður vegna þess að nýtt efni hefur myndast 

 b. minna en áður vegna þess að sumt af efninu eyddist 

 c. minna en áður venga þess að sumt af efninu breyttist í varmaorku 

 d. það sama og áður 

 e. það er ekki hægt að svara út frá þeim upplýsingum sem eru gefnar 

 

 

21. Vog er í jafnvægi með tvær lokaðar krukkur. Á vinstri 

skál vogarinnar er lokuð krukka með ediki og 5 gr af 

matarsóda  liggja fyrir utan.  Á hægri skál vogarinnar er 

lokuð krukka með ediki og 5 gr af matarsóda í krukkunni. 

Hvað mun koma fyrir hægri skálina með freyðandi 

matarsóda þegar matarsódinn byrjar að freyða  

 

 a. skálin mun færast upp 

 b. skálin mun ekki hreyfast 

 c. skálin mun færast upp 

 d. skálin mun fyrst fara upp og svo niður 

 e. skálin mun fara fyrst niður og svo upp 

 

 

22. Nonni kemur jafnvægi á vog með tveim lokuðum 

krukkum,  önnur er með kerti sem er slökt á og hin er með 

lokaða krukku sem inniheldur kerti sem kveikt er á.  Hvað 

mun koma fyrir skálina með logandi kertinu , þegar að 

helmingur af kertinu hefur brunnið ? 

 

 a. skálin mun færast upp 

 b. skálin mun ekki hreyfast 

 c. skálin mun færast upp 

 d. skálin mun fyrst fara upp og svo niður 

 e. skálin mun fara fyrst niður og svo upp 

 



23. Tveir geimfarar eru lokaðir inni í þéttum tilraunaklefa. Annar þeirra á afmæli og 

kveikir því á 40 kertum á afmælistertunni sinni.  Hvað heldur þú að muni koma fyrir 

klefann eftir að geimfarinn blæs á kertin og klefinn fyllist af reyk ? 

 

 a. massi klefans mun verða örlítið minni 

 b. massi klefans mun verða örlítið meiri 

 c. massi klefans mun verða nákvæmlega sá sami 

 d. massi klefans verður fyrst minni og svo meiri 

 e. það eru ekki nægar upplýsingar til að svara spurningunni 

 

 

24. Eitt gramm af vatni er innsiglað í sterku tilraunaglasi.  

Tilraunaglasiðog vatnið vega samtals 25 grömm. 

Tilraunaglasið er hitað þar til vatnið sýður og ekki 

lengur sjáanlegt. Hve mikið mun tilraunaglasið nú 

vega?  

 

 a. minna en 25 gr 

 b. 25 grömm 

 c. milli 25 og 26 grömm 

 d. 26 grömm 

 e. meira en 26 grömm 

 

25. Hvert af eftirtöldu gæti verið frumefni  (Veljið að eins eitt efni) 

a. Blár vökvi sem hægt er að skilja í að minnsta kosti tvo hluta með litskiljun 

b. Bleikir kristallar sem við hitun gefa frá sér vatnsgufu og eftir verður fast efni 

c. Svart fast efni sem getur brunnið alveg í súrefni og myndar einungis eitt oxíð 

(súrefnissamband) 

d. Litlaus vökvi sem brennur í súrefni og myndar koltvíoxíð og vatn 

e. Dökkur vökvi sem hægt er að skilja í sundur með eimingu 

 

Útskýrðu hvers vegna þú telur að þetta sé frumefni  ______________________________ 
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26.  Myndirnar hér að neðan sýna lofttegundir 

       Frumeindir tveggja mismunandi frumefna eru táknuð með     og     

 

                 
 

a. hvaða mynd A, B, C, eða D sýnir blöndu tveggja frumefna ? ___________ 

b. hvaða mynd A, B, C, eða D sýnir einungis eitt efnasamband ? __________ 

c. hvaða mynd A, B, C, eða D sýnir einungis eitt frumefni  ? _____________ 
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