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Isis kemi C Kim Bruun Hent PDF Forlaget skriver: Isis Kemi C er opdelt i seks kapitler: Grundstoffer og
molekyler, Kemiske bindinger, Mængdeberegning, Syrer og baser, Redoxreaktioner og Carbonholdige

forbindelser.

Hvert kapitel er igen opdelt i en række afsnit. Til hvert afsnit er der opgaver af forskellig sværhedsgrad.
Sværhedsgraden er markeret med små stjerner. En del af opgaverne forudsætter, at eleverne på egen hånd
indhenter information fra tabelværker, databaser, opslagsværker, internettet e.l. Disse opgaver er markeret

med et lille i.

Hvert kapitel afsluttes med en oversigt over de vigtigste begreber og en liste over, hvad man skal kunne, når
man er færdig med kapitlet.

Med Isis Kemi C er der mulighed for at arbejde både systematisk og tematisk. Af tematiske emner kan
nævnes Salt er noget du spiser, Korrosion, Plast, Chokolade og Mur-kemi. Desuden er der temaopgaver om

bl.a. metalfremstilling, forurening med nitrogenoxider, okker og grænseværdier.
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