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Ομείδωζε - αλαγωγή

Οη ζςνεζέζηεποη απηζμοί οξείδωζερ ηων ζηοησείων ζηηρ ενώζεηρ ηοςρ
Μέηαιια
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−1

Mg, Ca, Ba, Zn
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Al
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Fe, Co, Ni

+2, +3 Cl, Br, I
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Sn, Pb
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Cr
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Mn
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−2, +4, +6

+2, +4,+6, +7 N, P

−3, +3, +5

C, Si

−4, +4

Αζθήζεηρ
1. Να εμεηάζεηε αλ νη παξαθάηω αληηδξάζεηο είλαη νμεηδναλαγωγηθέο, ζύκθωλα θαη κε ηνπο ηξεηο νξηζκνύο
ηεο νμείδωζεο θαη αλαγωγήο.
α) Mg + Cl2 → MgCl2
β) H2 + Br2 → 2HBr
γ) S + O2 → SO2
δ) Al + 3/2Cl2 → AlCl3
ε) 2Na + 1/2O2 → Na2O
ζη) 2Na + H2 → 2NaH
2. Σηελ έλωζε Fe3O4 δελ παξνπζηάδεηαη θάπνηα ηδηνξξπζκία κε ην νμπγόλν, ην νπνίν έρεη αξηζκό νμείδωζεο
−2.
α) Να ππνινγηζηεί ν αξηζκόο νμείδωζεο ηνπ Fe θαη λα εμεηαζηεί αλ είλαη ζεωξεηηθά δεθηή κηα ηέηνηα ηηκή.
β) Με δεδνκέλν όηη ην επηηεηαξηνμείδην ηνπ ζηδήξνπ (Fe3O4) πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλωζε ηεο κνξθήο
FeO Fe2O3, λα εξκελεπηεί ε ηηκή ηνπ αξηζκνύ νμείδωζεο πνπ ππνινγίζηεθε γηα ην Fe.
γ) Τν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθύπηεη από ην εξώηεκα (β) κπνξεί λα εξκελεύζεη ηνπο αξηζκνύο νμείδωζεο ηνπ
C ζε ελώζεηο όπωο νη C3H4 θαη C3H8;
3. Θεωξνύκε ηξεηο ελώζεηο ζηηο νπνίεο πεξηέρεηαη ην S κε Α.Ο.:
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α) S4+
β) S2−
γ) S6+
Πνηα από ηηο ελώζεηο κπνξεί λα ζπκπεξηθεξζεί κόλν ωο νμεηδωηηθό, πνηα κόλν ωο αλαγωγηθό θαη πνηα ωο
αλαγωγηθό ή νμεηδωηηθό αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο;
4. Δίλνληαη νη παξαθάηω αληηδξάζεηο:
CH2 = CH2 + H2 → CH3 − CH3
Mg + Cl2 → MgCl2
Πνηεο από απηέο ηηο αληηδξάζεηο ραξαθηεξίδνληαη νμεηδναλαγωγηθέο ζύκθωλα:
α) Με ηε ζεωξία πνπ ίζρπε γηα ηελ νμείδωζε θαη ηελ αλαγωγή πξηλ γίλεη γλωζηή ε ειεθηξνληθή δνκή ηωλ
αηόκωλ;
β) Με ηελ ειεθηξνληθή ζεωξία;
γ) Με βάζε ηνλ αξηζκό νμείδωζεο;
5. Να αηηηνινγήζεηε ηα παξαθάηω:
α) Τν θζόξην ζε όιεο ηηο ελώζεηο ηνπ κε κέηαιια θαη ακέηαιια έρεη αξηζκό νμείδωζεο −1.
β) Τν πδξνγόλν ζηηο ελώζεηο ηνπ κε ακέηαιια έρεη αξηζκό νμείδωζεο +1, ελώ ζηα πδξίδηα ηωλ κεηάιιωλ
έρεη αξηζκό νμείδωζεο −1.
γ) Τν καγλήζην ζε όιεο ηηο ελώζεηο ηνπ έρεη αξηζκό νμείδωζεο +2.
Δίλνληαη: ZF = 9, ZH = 1, ZMg = 12.
6. Πνηεο από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο είλαη ζωζηέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο;
α) Σύκθωλα κε ηελ ειεθηξνληθή ζεωξία γηα ηελ νμείδωζε θαη ηελ αλαγωγή, ε αληίδξαζε: C+O2 → CO2
δελ είλαη αληίδξαζε νμεηδναλαγωγήο.
β) Σηελ αληίδξαζε: H2 + S → H2S ην Η2 δξα ωο αλαγωγηθό.
γ) Τα κέηαιια εκθαλίδνπλ κόλν αλαγωγηθό ραξαθηήξα.
δ) Από ηα πδξαινγόλα ηζρπξόηεξν αλαγωγηθό είλαη ην ΗΙ.
ε) Τα θζνξηνύρα άιαηα δελ εκθαλίδνπλ αλαγωγηθό ραξαθηήξα.
ζη) Σηελ αληίδξαζε: SO2 + H2S → …… ην SO2 δξα ωο αλαγωγηθό.
7. Να ζπκπιεξωζνύλ νη εμηζώζεηο ηωλ αληηδξάζεωλ (απιή αληηθαηάζηαζε):
α) Cu + H2SO4(α)
β) Μg + H3PO4
γ) Al + H2SO4(α)
δ) Ag + HBr
ε) Mn + H2SO4(α)
ζη) Pb + H2SO4(α)
δ) Sn + HCl
ε) K + H2O
ζ) Ba + H2O
8. Να ζπκπιεξωζνύλ νη εμηζώζεηο ηωλ αληηδξάζεωλ (επίδξαζε νμεηδωηηθώλ νμέωλ ζε ακέηαιια):
α) C + H2SO4(π-ζ)
β) P + H2SO4(π-ζ)
γ) S + H2SO4(π-ζ)
δ) S + HNO3(π)
ε) S + HNO3(α)
ζη) C + HNO3(π)
δ) P + HNO3(π)
ε) P + HNO3(α)
9. Να ζπκπιεξωζνύλ νη εμηζώζεηο ηωλ αληηδξάζεωλ (επίδξαζε νμεηδωηηθώλ νμέωλ ζε κέηαιια):
α) Ag + H2SO4(π-ζ)
β) Cu + H2SO4(π-ζ)
γ) Al + H2SO4(π-ζ)
δ) Fe + H2SO4(π-ζ)
ε) Sn + H2SO4(π-ζ)
ζη) Cr + H2SO4(π-ζ)
δ) Αg + ΗΝΟ3(π)
ε) Cu + HNO3(π)
ζ) Fe + HNO3(π)
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10. Να ζπκπιεξωζνύλ νη εμηζώζεηο ηωλ αληηδξάζεωλ (επίδξαζε νμεηδωηηθώλ νμέωλ ζε ελώζεηο):
α) HCl + HNO3(α)
β) HI + H2SO4(π-ζ)
γ) Η3PΟ3 + HNO3(α)
δ) H2S + HNO3(π)
ε) Na2SO3 + HNO3(α)
ζη) FeO + HNO3(α)
δ) FeS + HNO3(π)
ε) Cu2O + HNO3(α)
ζ) NaI + HNO3(π)
η) CuS + HNO3(π)
11. Να ζπκπιεξωζνύλ νη εμηζώζεηο ηωλ αληηδξάζεωλ:
α) K2Cr2O7 + H2S + H2SO4
β) KMnO4 + HI
γ) K2Cr2O7 + HBr
δ) MnO2 + HCl
ε) KMnO4 + NaCl + H2SO4
ζη) K2Cr2O7 + NaBr + H2SO4
δ) MnO2 + KCl + H2SO4
ε) K2Cr2O7 + KI + H2SO4
ζ) PbO2 + NaI + H2SO4
η) MnO2 + Cu2SO4 + H2SO4
ηα) K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4
ηβ) K2Cr2O7 + Cu2SO4 + H2SO4
ηγ) MnO2 + SnCl2 + HCl
ηδ) K2Cr2O7 + CuCl + HCl
12. Να ζπκπιεξωζνύλ νη εμηζώζεηο ηωλ αληηδξάζεωλ:
α) H2O2 + KMnO4 + H2SO4
β) H2O2 + K2Cr2O7 + H2SO4
γ) H2O2 + NaClO
δ) H2O2 + SnCl2 + HCl
ε) H2O2 + Na2SO3
ζη) H2O2 + FeSO4 + H2SO4
δ) H2O2 + H2S
ε) H2O2 + Cl2
ζ) H2O2 + HNO2
η) H2O2 + MnO2 + H2SO4
ηα) SO2 + HNO3(π)
ηβ) SO2 + FeCl2 + HCl
ηγ) SO2 + K2Cr2O7 + H2SO4
ηδ) SO2 + KMnO4 + H2SO4

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΠΕ 04.02 MSc

