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Kend Kemien 3 Henrik Parbo Hent PDF Forlaget skriver: Kend Kemien 3 henvender sig til kemiundervisning
på A-niveau i stx og htx. Sammen med Kend Kemien 1 og Kend Kemien 2 dækker bøgerne kernestoffet og

gennemgår mange emner til supplerende stof. Ligesom i de to foregående bind veksles der mellem
systematiske og tematiske forløb.

Bogen imødekommer de forskellige krav til undervisning i studieretningsfag og i valgfag, idet bogens emner
ikke behøver at blive gennemgået i kronologisk rækkefølge.  

Gennemgangen af spektroskopiske metoder er så omfattende, at det ikke er nødvendigt med supplerende
materialer for at kunne løse opgaver i spektroskopi til den skriftlige eksamen.  

Kend Kemien er designet i et overskueligt og indbydende layout med mange fotos og illustrationer.
Fremstillingen og layoutet sikrer, at det centrale stof nævnt i læreplanen fremstår klart for eleverne.

Kend Kemien 3 indeholder otte kapitler:
Reaktionskinetik
Miljøets kemi
Termodynamik
Elektrokemi 

Orbitaler og bindingsteori
Spektroskopi

Naturstoffers kemi 
Bioteknologi
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