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Grundstofgåder 
Opgaver med grundstoffernes periodiske system 

 

Med hjemmesiden https://www.chemspeller.com/index.html? kan man skrive ord og sætninger 

med grundstofferne i det periodiske system. Det giver mulighed for at lave nogle sjove opgaver der 

giver eleverne mulighed for at komme i dybden med grundstoffernes periodiske system og lære om 

grundstofferne. 

Herunder er et par eksempler på opgaver, men udforsk selv grundstoffernes periodiske system og 

hjemmesiden ovenfor for mange flere muligheder og opgaver. For at gøre det lidt nemmere kan 

man tilføje e (-1) for elektron, m for masse osv. Tilføj evt. også enkelte bogstaver. 

 

Opgave 1: Søg i grundstoffernes periodiske system for at konvertere tallene til 

sætninger 
a. 15. -1. 52. R.     7. 39. D. 68.      53. 16. 

b. 16. 10. -1. 7.     68.      1. 23. 53. D. 

c. -1. 7.      83.     1. 18.     23. 49. 32. R. 

d. 7. 85. 92. 104. 47.     68.     28. 58. 

e. -1. 7.    8. 88. 7. 32.     22. 32. R. 

(se svar på side 2) 

Opgave 2: Svar på disse spørgsmål for at finde det skjulte ord 
a. Hvilket grundstof er et essentielt stof for alle levende celler og en vigtig brik i RNA og DNA? 

Hint: det findes i periode 3. 

b. Hvilket grundstof har nummer 68? 

c. Hvilket grundstof er et mineral ofte tilsat til bordsalt?  

d. Hvad bliver optaget i dine lunger, når du trækker vejret? 

e. Du får foræret et gratis D. 

f. Hvilket grundstof har en atomvægt på 126.90447? 

g. Hvilket grundstof danner gule krystaller og har en fæl lugt i forbindelse med brint? 

h. Hvilket alkalimetal er vigtigt for kroppen og findes i en stor mængde i sojabønner og 

nødder?  

i. Mellemrum 

j. Hvilket grundstof har 2 elektroner i 1. skal, 8 elektroner i 2. skal og 6 elektroner i 3. skal? 

k. Hvilket grundstof har en atomvægt på 88.90584? 

l. Hvilket grundstof, som man ofte forbinder med geotermisk aktivitet og vulkaner, har en 

atomvægt på mellem 30.000 og 40.000? 

m. Hvilket skinnende hvide metal har nummer 52? 

n. Hvad er symbolet for masse? 

Kig i grundstoffernes periodiske system og find bogstaverne for alle disse grundstoffer mm. Disse 

danner et ord. For at gøre det lidt sværere kan der byttes rundt på spørgsmålene, så ordene skal 

sættes sammen til sidst. 

(se svar på side 2) 
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Opgave 3: Lav dine egne ord 
Sæt eleverne sammen i grupper og få dem til at finde ord og sætninger i det periodiske system. Få 

dem til at skrive dem som grundstofnumrene eller spørgsmål om atomvægt, egenskaber osv. Byt 

mellem grupperne, så grupperne skal gætte hinandens ”gåder”. 

 

Sætninger (svar på opgave 1): 
 

Peter nyder is 

 

 

Sneen er hvid 

 

 

En bi har vinger 

 

 

Det hemmelige ord (svar på opgave 2): 
 

 

 

 

Naturfag er nice 

 

 

En orange tiger 

 


