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Τι ονομάζεται 

αριθμός 

οξείδωσης; 

 

Αριθμός οξείδωσης ενός ατόμου σε μια μοριακή (ομοιοπολική) ένωση, 

ονομάζεται το φαινομενικό φορτίο που θα αποκτήσει το άτομο αν τα κοινά ζεύγη 

ηλεκτρονίων αποδοθούν στο ηλεκτραρνητικότερο άτομο (το άτομο που τα έλκει 

περισσότερο).  

Αντίστοιχα, αριθμός οξείδωσης ενός ιόντος σε μια ιοντική (ετεροπολική ένωση) 

είναι το πραγματικό φορτίο του ιόντος. 

Ποια είναι η σειρά 

ηλεκτραρνητικότη

τας των 

συνηθισμένων 

μετάλλων; 

F>O>N,Cl>Br>I>S>C>P>H 

Με ποια 

διαδικασία βρίσκω 

το φαινομενικό 

φορτίο των 

ατόμων στις 

χημικές τους 

ενώσεις; 

Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής: 

Βήμα 1: Βρίσκω το πιο ηλεκτραρνητικό άτομο. 

Βήμα 2: Για κάθε έναν 

ομοιοπολικό δεσμό που 

σχηματίζει του αποδίδω φορτίο 

-1. 

Βήμα 3:  Προσθέτω τα φορτία 

που του απέδωσα και βρίσκω 

τον αριθμό οξείδωσής του. 

Βήμα 4:  Στο λιγότερο ηλεκτραρνητικό αποδίδω για κάθε ομοιοπολικό του δεσμό, 

φορτίο +1. 

Βήμα 5:  Προσθέτω τα φορτία που του απέδωσα και βρίσκω τον αριθμό οξείδωσής 

του. 

 

Ποιους πρακτικούς 

κανόνες 

ακολουθούμε για 

να βρούμε τον 

αριθμό οξείδωσης 

στις συνηθισμένες 

χημικές ενώσεις; 

 

1.   ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ π.χ. Na , Cl2 έχουν Α.Ο.  ίσο με το μηδέν. 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ: 

2.   Ο Α.Ο. των μονοατομικών ιόντων ισούται με το φορτίο των ιόντων.  

Παράδειγμα: στο ΝαCl, Το Να έχει Α.Ο. +1 και το Cl έχεο Α.Ο. -1. 

3.   Το φθόριο (F) στις ενώσεις του έχει  Α.Ο  -1. 

4. Το οξυγόνο (Ο) στις ενώσεις του έχει Α.Ο  -2, εκτός από το OF2, όπου  

      έχει +2  και τα υπεροξείδιά π.χ. Η2Ο2 , όπου έχει -1. 

5. Ο Α.Ο. του υδρογόνου (Η) είναι +1, όταν ενώνεται με αμέταλλα π.χ. ΗCl  και –

1, όταν ενώνεται  με μέταλλα π.χ. NaH. 

6.  Tα μέταλλα στις ενώσεις τους έχουν θετικό Α.Ο. Τα  αλκάλια (π.χ. K, Νa) έχουν 

Α.Ο. = +1 και οι αλκαλικές γαίες (π.χ.Ca, Mg)  Α.Ο. = +2. 
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7. Το άθροισμα των Α.Ο. των ατόμων σε μια ένωση ισούται με το μηδέν. 

Παράδειγμα: Στη χημική ένωση ΝαCl το άθροισμα των αριθμών οξείδωσης του 

Να και του Cl είναι +1 – 1 =0 

8. Το άθροισμα των Α.Ο. των ατόμων σε πολυατομικό ιόν ισούται με το φορτίο 

του ιόντος.    

Παράδειγμα: Στο πολυατομικό ιόν    
   το άθροισμα των αριθμών οξείδωσης του 

S και των O είναι +6+[4 ( – 2) =     

Υπάρχουν χημικές 

ενώσεις όπου δεν 

μπορώ να 

χρησιμοποιήσω 

τους κανόνες για 

την εύρεση του 

ΑΟ; 

Ναι. 

Αν σε μία χημική ένωση περιλαμβάνεται ένα είδος ατόμων που έχουν διαφορετικό 

αριθμό οξείδωσης τότε με τους κανόνες βρίσκουμε το μέσο όρο των αριθμών 

οξείδωσης και όχι την πραγματική του τιμή. Αυτή προσδιορίζεται μόνο με χρήση 

του ορισμού.  

Για παράδειγμα: 

C3H8 :  3x+8 = 0  ή      
 

 
 

Παρατηρούμε ότι  με βάση τους πρακτικούς κανόνες ο αριθμός οξείδωσης ενός 

στοιχείου μπορεί να είναι κλασματικός αριθμός.  

Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουν όλα τα άτομα άνθρακα στο μόριο του C3H8 την 

ίδια τιμή αριθμού οξείδωσης.  

Η τιμή  
 

 
 αντιπροσωπεύει το μέσο όρο των τιμών αυτών.  

Για να προσδιορίσουμε τον ΑΟ του κάθε ατόμου πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον 

ορισμό του ΑΟ: 

Αναλυτικά αν γράψουμε το συντακτικό τύπο του C3H8: 

 

 

C1 C2 C3 

H 

H 

H 

H 

H H 

H 

H 

 

και αριθμήσουμε τα άτομα άνθρακα απ’ αριστερά προς τα δεξιά 1, 2, 3, έχουμε: 

το 1
ο
 άτομο C έχει:  Α.Ο. = -3 

το 2
ο
 άτομο C έχει: Α.Ο. = -2 

το 3
ο
 άτομο C έχει: Α.Ο. = -3 

Ποια χημική 

αντίδραση λέγεται 

οξείδωση και ποια 

αναγωγή; 

Σύμφωνα με το σύγχρονο ορισμό για την οξείδωση και την αναγωγή ισχύουν: 

 Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος. 

 Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος. 

παραδείγματα: 

C + O2  CO2   (ο άνθρακας οξειδώνεται και το Ο ανάγεται) 
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H2 + Br2  2HBr  

 

Ποιοι είναι οι 

παλαιότεροι 

ορισμοί της 

οξείδωσης και της 

αναγωγής; 

Αρχικά είχαν δοθεί οι ορισμοί: 

 Οξείδωση είναι η ένωση ενός στοιχείου με το οξυγόνο ή η αφαίρεση 

υδρογόνου από μια χημική ένωση. 

παραδείγματα: 

 Ο C οξειδώνεται σε CO2 κατά την αντίδραση:   C + O2  CO2   

Επίσης το HCl οξειδώνεται σε Cl2:  4HCl + O2  2Cl2 + 2H2O 

 Αντίστοιχα, για την αναγωγή δόθηκε ο ορισμός:  

Αναγωγή είναι η ένωση ενός στοιχείου με το υδρογόνο ή η αφαίρεση οξυγόνου 

από μια χημική ένωση. 

παραδείγματα: 

Το Br2 ανάγεται σε HBr κατά την αντίδραση: 

H2 + Br2  2HBr 

και το  ZnO ανάγεται σε Zn:   

ZnO + C  Zn + CO 

 

 Όταν έγινε γνωστή η ηλεκτρονιακή θεωρία για τη δομή του ατόμου και 

εξηγήθηκαν οι χημικοί δεσμοί, επειδή οι παραπάνω ορισμοί δεν κάλυπταν όλες 

τις περιπτώσεις, o ορισμός της οξειδοαναγωγής διευρύνθηκε: 

 Οξείδωση είναι η αποβολή ηλεκτρονίων 

 Αναγωγή είναι η πρόσληψη ηλεκτρονίων 

παραδείγματα: 

C + 2F2  CF4, 

2Na + Cl2  2NaCl 

Ποιες από 

αντιδράσεις  

λέγονται 

οξειδοαναγωγής; 

 

Μια αντίδραση οξείδωσης συνοδεύεται απαραίτητα με αναγωγή γι’ αυτό και οι 

αντιδράσεις αυτές ονομάζεται οξειδοαναγωγικές. 

παραδείγματα: 

Σε κάθε αντίδραση οξειδοαναγωγής να βρεθεί ποιο στοιχείο οξειδώνεται και ποιο 

ανάγεται. 

C + O2  CO2 

Στην αντίδραση αυτή, ο άνθρακας οξειδώνεται από 0 σε +4 και το οξυγόνο ανάγεται 

από 0 σε -2.  

 

Ποιες ενώσεις  Οξειδωτικές ουσίες ή απλά οξειδωτικά ονομάζονται οι ουσίες (στοιχεία, 
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λέγονται 

οξειδωτικές και 

ποιες αναγωγικές; 

χημικές ενώσεις ή ιόντα) που προκαλούν οξείδωση.  

 Αναγωγικές ουσίες ή απλά αναγωγικά ονομάζονται οι ουσίες (στοιχεία, 

χημικές ενώσεις ή ιόντα) που προκαλούν αναγωγή. 

 

Ποια είναι τα 

κυριότερα 

οξειδωτικά; 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οξειδωτικά στοιχεία είναι τα αμέταλλα τα οποία έχουν την ακόλουθη σειρά οξειδωτικής 

ισχύος:  

F2, Ο3, Cl2, Br2, Ο2, I2, S 

Δηλαδή το Cl2 είναι πιο οξειδωτικό από το Br2. Έτσι έχουμε: 

Cl2 + 2 NaBr  2 NaCl + Br2 

Συνοπτικά ισχύει: 

Χ2  2Χ
- 
+…    (Χ: F, Cl, Br, I)  

Ο2  Ο 
2- 

+…. 

Ο3  Ο2 + Ο 
2-

 +… 

ΟΞΕΙΔΙΑ 

MnO2 + H
+
  Mn

2+ 
+…(ομοίως το PbO2) 

CuO  Cu 
0
 + … (ομοίως το Ag2O) 

H2O2   Η2O
2-

 + … 

SO2   S
0
 + … 

 ΟΞΕΑ 

H2SO4 (πυκνό)  SO2 +… 

HNO3 (αραιό)  NO +… 

HNO3 (πυκνό)  NO2 +…. 

 Στην πραγματικότητα όταν επιδρά διάλυμα ΗΝΟ3 σε ένα στοιχείο σχηματίζεται 

μίγμα οξειδίων του αζώτου. Όσο αραιότερο είναι το διάλυμα τόσο περισσότερο ΝΟ 

εκλύεται και όσο πυκνότερο είναι το διάλυμα τόσο περισσότερο ΝΟ2 ελευθερώνεται 

ΑΛΑΤΑ 

KMnO4 + H
+
  Mn

2+ 
+  … 

K2Cr2O7 + H
+ 
 2Cr

3+
 … 

Άλατα που περιέχουν μέταλλο με τον ανώτερο Α.Ο. αυτού π.χ. 

Fe
3+

  Fe
2+

 + …  και   Sn
4+

  Sn
2+ 

… 

οξυγονούχα άλατα αλογόνων  αλογονούχα άλατα 

π.χ. KClO3  KCl + … 

CaOCl2(χλωράσβεστος)  CaCl2 + … 

Ποια είναι τα 

κυριότερα 

αναγωγικά; 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Μέταλλα                                                                                                           

Η σειρά αναγωγικής ισχύος των μετάλλων σε σχέση με το υδρογόνο είναι:  

K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn Zn, Cr, Fe, Co, Ni, Sn, Pb, H2, Bi, Cu, Hg, Ag, Pt, Au  

Δηλαδή το Κ είναι πιο αναγωγικό από το Na. Έτσι, K + NaCl  KCl + Na 
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Γενικά ισχύει: Μ  Μ
x+ 

+… 

Ορισμένα αμέταλλα (π.χ. C, S, P, H2) 

C  CO2 +…       , Η2  Η2O +… 

S   H2SO4 +….  ,  P   H3PO4 +…. 

ΟΞΕΙΔΙΑ 

SO2  H2SO4 + … , CO CO2+… 

H2O2  O2 + … 

Οξέα 

2 HX  X2 + …  (X = Cl, Br, I)     

H2S  S
0
 + … 

Η2 SO3  Η2SO4 + …( Γενικά,  -ώδη οξέα     -ικά  οξέα) 

ΆΛΑΤΑ 

Na2 SO3  Na2SO4 + … (Γενικά,  -ώδη άλατα     -ικά άλατα) 

2NaX  X2 + … (X = Cl,Br,I) 

Na2S  S + …  

Fe
2+

  Fe
3+

 + … (ομοίως Sn
2+

  Sn
4+

) 

ΑΜΜΩΝΙΑ 

2NH3  N2+ … 

Ποιες χημικές 

ουσίες 

συμπεριφέρονται 

και ως οξειδωτικά 

και ως αναγωγικά; 

Δύο σημαντικές ενώσεις που συμπεριφέρονται και ως αναγωγικά και ως οξειδωτικά 

είναι οι: SO2 και H2O2 

Το SO2 ως οξειδωτικό: SO2  H2SO4 +…. 

Το SO2 ως αναγωγικό: SO2  S + … 

Το H2O2 ως οξειδωτικό: SO2  Ο2
0
 + … 

Το H2O2 ως αναγωγικό: SO2  Η2Ο
2-

 +…. 

Ποιες κατηγορίες 

οξειδοαναγωγικών 

αντιδράσεων 

γνωρίζετε; 

Οι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, για διδακτικούς λόγους, μπορούν να ταξινομηθούν 

στις εξής κατηγορίες. 

1. ΣΥΝΘΕΣΗ.  

Στις αντιδράσεις αυτές δύο ή περισσότερα στοιχεία ενώνονται προς σχηματισμό 

μιας χημικής ένωσης π.χ. C + O2  CO2.         

2. ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ.  

Στην αποσύνθεση μια ένωση διασπάται στα στοιχεία της π.χ. 2HgΟ  2Hg + O2. 

Στις αντιδράσεις διάσπασης παράγονται ενώσεις π.χ. 2ΚClΟ3  2ΚCl + 3O2. 

3. ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.  Στις αντιδράσεις αυτές ένα στοιχείο 

αντικαθίσταται από κάποιο άλλο δραστικότερο του.  

π.χ. Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 

  

Στις αντικαταστάσεις μετάλλων το μέταλλο εμφανίζεται στα προϊόντα με το 
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μικρότερο  αριθμό οξείδωσης (εκτός από το Cu που δίνει Cu
2+

).  

4. ΠΟΛΥΠΛΟΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.  

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι αντιδράσεις εκείνες που δεν μπορούν να 

υπαχθούν σε μια από τις προηγούμενες κατηγορίες.    

π.χ. 3Η2S+ 2ΗNΟ3  3S + 2NΟ + 4Η2Ο 

 

Τι είναι το 

«βασιλικό νερό»; 

Το «βασιλικό νερό», είναι μίγμα HNO3 και ΗCl με αναλογία mol 1:3. Οξειδώνει 

όλα τα μέταλλα  ακόμα και τα ευγενή Au και Pt. Κατά την αντίδραση αυτή το 

μέταλλο μετατρέπεται σε χλωριούχο άλας με το μεγαλύτερο αριθμό οξείδωσης, 

ενώ εκλύεται ΝΟ. 

Ποιες είναι οι 

μέθοδοι 

συμπλήρωσης των 

συντελεστών στις 

αντιδράσεις 

οξειδοαναγωγής; 

 

1. Οι αντιδράσεις της κατηγορίας 1, 2, 3, μπορούν εύκολα να ισοσταθμιστούν.  

2. Η ισοστάθμιση (η εύρεση των συντελεστών) των  «πολύπλοκων» 

οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων παρουσιάζει κάποια δυσκολία και μπορεί να γίνει 

με δύο μεθόδους:  

1. Η μέθοδος ημιαντιδράσεων 

2. Η μέθοδος μεταβολής του αριθμού οξείδωσης. 

 Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι για την εφαρμογή της μιας ή της άλλης 

μεθόδου απαιτείται η γνώση των προϊόντων αντίδρασης, τα οποία 

προκύπτουν με βάση τους πίνακες των οξειδωτικών και αναγωγικών ουσιών. 

Γράψτε τις 

χαρακτηριστικές 

αντιδράσεις 

οξειδωτικών οξέων 

με μέταλλα 

Οι αντιδράσεις αυτές έχουν τη γενική μορφή: 

Μ  +  πυκνό - θερμό H2SO4     θειικό άλας  +  SO2  + H2O 

Μ + πυκνό HΝΟ3    νιτρικό άλας  +  ΝO2  +  H2O 

Μ  +  αραιό HΝΟ3    νιτρικό άλας  +  ΝO  +  H2O 

 Παρατηρήσεις!! 

1. Μ είναι μέταλλο εκτός Pt και Au.  

2. Το  άλας που προκύπτει φέρει το μέταλλο συνήθως με το μεγαλύτερο αριθμό 

οξείδωσης του. 

π.χ. 3Cu + 8HΝΟ3 (πυκνό)  3Cu (ΝΟ3)2 + 2ΝO2 + 4H2O 

Γράψτε τις 

χαρακτηριστικές 

αντιδράσεις 

οξειδωτικών οξέων 

με αμέταλλα 

Από τις αντιδράσεις αυτές ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσες δίνονται στον 

πίνακα: 

    C   P         S       I 

 

πυκνό - θερμό H2SO4  CO2   H3PO4          SO2                        ___   

πυκνό HΝΟ3   CO2   H3PO4          H2SO4    HIO3  

 

αραιό HΝΟ3    _    H3PO4         H2SO4      _ 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 

Ι2 + 10HΝΟ3 (πυκνό)  2ΗΙΟ3  + 10ΝΟ2  + 4Η2Ο 

Πως εφαρμόζεται 

η μέθοδος των 

ημιαντιδράσεων; 

Στηρίζεται στις ημιαντιδράσεις ιόντων - ηλεκτρονίων της οξειδωτικής και 

αναγωγικής ουσίας. 

 

Έστω η αντίδραση οξειδοαναγωγής: 

 

η οποία λαμβάνει χώρα σε όξινο περιβάλλον. 

 

1. Ξεχωρίζουμε τη συνολική αντίδραση σε δύο ημιαντιδράσεις, μια ημιαντίδραση 

οξείδωσης και μια αναγωγής: 

 

2. Ισοσταθμίζουμε σε κάθε ημιαντίδραση τα άτομα, τα οποία μεταβάλλουν αριθμό 

οξειδώσεως: 

 

3. Ισοσταθμίζουμε σε κάθε ημιαντίδραση τα άτομα Ο, προσθέτοντας τον ανάλογο 

αριθμό μορίων Η2Ο στο μέλος της ημιαντίδρασης που είναι ελλιπές σε Ο: 

 

Παρατήρηση!!! 

Αν μια αντίδραση οξειδοαναγωγής λαμβάνει χώρα σε αλκαλικό περιβάλλον, τότε η 

ισοστάθμιση των ατόμων Ο γίνεται με την προσθήκη στα μέλη των ημιαντιδράσεων 

κατάλληλου αριθμού ιόντων ΟΗ
-
  

4. Ισοσταθμίζουμε σε κάθε ημιαντίδραση τα άτομα Η, προσθέτοντας τον ανάλογο 

αριθμό ιόντων Η
+
 στο μέλος της ημιαντίδρασης που είναι ελλιπές σε Η: 

 

Παρατήρηση!!! 

Αν μια αντίδραση οξειδοαναγωγής λαμβάνει χώρα σε αλκαλικό περιβάλλον, τότε η 

ισοστάθμιση των ατόμων Η γίνεται με την προσθήκη στα μέλη των ημιαντιδράσεων 

κατάλληλου αριθμού μορίων Η20. 

5. Ισοσταθμίζουμε σε κάθε ημιαντίδραση τα φορτία, προσθέτοντας τον κατάλληλο 

αριθμό ηλεκτρονίων στο μέλος της ημιαντίδρασης που έχει περίσσεια θετικών 

φορτίων: 
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6. Πολλαπλασιάζουμε κάθε ημιαντίδραση μ' έναν κατάλληλο συντελεστή, ώστε να 

υπάρχει ο ίδιος αριθμός ηλεκτρονίων και στις δύο εξισώσεις: 

 

7. Προσθέτουμε αλγεβρικά τις δύο ημιαντιδράσεις και απαλείφουμε τους όμοιους 

όρους: 

 

1.  

Τι γνωρίζετε για τη 

μέθοδο μεταβολής 

του αριθμού 

οξείδωσης; 

Αυτή βασίζεται στις μεταβολές  του αριθμού οξείδωσης του οξειδωτικού και 

αναγωγικού.  

1. Γράφουμε τα αντιδρώντα (οξειδωτικό - αναγωγικό). 

2. Γράφουμε τα προϊόντα αυτών, όπως προκύπτουν από τους πίνακες των 

οξειδωτικών και αναγωγικών ουσιών. 

3. Ισοσταθμίζουμε τα οξειδωτικά και αναγωγικά με τα προϊόντα αυτών. Παίρνουμε 

τόσα άτομα από το στοιχείο που οξειδώνεται όση είναι η μεταβολή του αριθμού 

οξείδωσης του στοιχείου που ανάγεται και αντίστροφα, τόσα άτομα από το στοιχείο 

που ανάγεται όση είναι η μεταβολή του αριθμού οξείδωσης του στοιχείου που 

οξειδώνεται. Κατ΄ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε: 

συνολική μεταβολή Α.Ο. οξειδωτικού = συνολική μεταβολή Α.Ο. αναγωγικού 

Αν οι μεταβολές των αριθμών οξείδωσης δεν είναι αριθμοί πρώτοι μεταξύ τους, τότε 

για να βρούμε τους συντελεστές των οξειδωτικών και αναγωγικών ουσιών διαιρούμε 

τις μεταβολές με το μέγιστο κοινό διαιρέτη τους. Με άλλα λόγια αν οι μεταβολές 

σχηματίζουν κλάσμα που δέχεται απλοποίηση κάνουμε απλοποίηση και τους 

απλοποιημένους αριθμούς βάζουμε συντελεστές στη χημική εξίσωση. 

4. Αν η αντίδραση γίνεται σε όξινο περιβάλλον γράφουμε στα αντιδρώντα τον 

κατάλληλο αριθμό μορίων οξέος. 

5. Ισοσταθμίζουμε τα άτομα υδρογόνου στα δύο μέλη της χημικής εξίσωσης, 

προσθέτοντας στο μέλος που χρειάζεται τον κατάλληλο αριθμό μορίων νερού. 

Παραδείγματα 

πολύπλοκων 

αντιδράσεων 

οξείδωσης – 

αναγωγής  

1. Οξείδωση ΝΗ3 από CuO 

α.  Βρίσκουμε από τους πίνακες οξειδωτικών και αναγωγικών τα προϊόντα, που είναι 

Ν2 για την ΝΗ3 και Cu για το CuO.                                  

NH3 + CuO  N2 + Cu 
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β. Υπολογίζουμε τη μεταβολή του αριθμού οξείδωσης για το στοιχείο που 

οξειδώνεται και για το στοιχείο που ανάγεται. 

N: από -3  0  μεταβολή 3                                                                

Cu: από +2  0  μεταβολή 2 (απόλυτη τιμή) 

γ.  Παίρνουμε τόσα άτομα Ν όση είναι η μεταβολή του αριθμού οξείδωσης του Cu 

και τόσα άτομα Cu όση είναι η μεταβολή του αριθμού οξείδωσης του Ν. Δηλαδή:                                                                                         

 2NH3 + 3CuO   N2 + 3Cu                                                                     

 Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται: 

συνολική μεταβολή Α.Ο. Ν = συνολική μεταβολή Α.Ο.Cu 

δ.  Ισοσταθμίζουμε τα άτομα του Η προσθέτοντας στο μέλος της αντίδρασης που 

χρειάζεται τον κατάλληλο αριθμό μορίων Η2Ο. Αν έχουμε εργαστεί σωστά τα άτομα 

του Ο θα πρέπει να είναι ισοσταθμισμένα, όπως φαίνεται στο παράδειγμα:                                                          

    2NH3 + 3CuO  N2 + 3Cu + 3H2O 

 2. Οξείδωση Ag από αραιό διάλυμα ΗΝΟ3 

Ο Αg οξειδώνεται σε AgNO3 και το αραιό διάλυμα ΗΝΟ3 ανάγεται σε ΝΟ. 

 3Ag
0
 + (3+1) H

5

N O3    3
1

Ag NO3 +1
2

N O + 2H2O 

Για να σχηματιστούν τα 3 mol AgNO3 χρειάζονται  άλλα 3 mol ΗΝΟ3 (τα οποία 

δρουν ως οξύ). Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση το ΗΝΟ3 έχει διπλό ρόλο, δρα 

ως οξειδωτικό και ως οξύ. 

 3. Οξείδωση FeCl2 από K2Cr2O7 παρουσία HCl                                    

Ο FeCl2 οξειδώνεται σε FeCl3 και το Cr
6+

 του K2Cr2O7 ανάγεται σε Cr
3+

, 

δηλαδή σε CrCl3. 

6 
2

Fe Cl2 + K2

6

Cr 2O7 + 14HCl  6 
3

Fe Cl3 +    2 
3

Cr Cl3 + 2KCl + 7H2O 

Υπολογίζουμε τη μεταβολή για το 1 άτομο Cr που είναι 3 και για το 1 άτομο Fe που 

είναι 1. Στη συνέχεια ο τύπος του K2Cr2O7 μας αναγκάζει να πάρουμε 2 άτομα Cr 

και αντίστοιχα 6 άτομα Fe. Για το σχηματισμό των χλωριούχων αλάτων χρειάζονται 

26 ιόντα Cl
-
 . Απ΄ αυτά 12 Cl

- 
προέρχονται από το FeCl2 και 14 από το HCl. 

  4. Οξείδωση SO2 από πυκνό διάλυμα ΗΝΟ3 

Το SO2 ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να δράσει ως αναγωγικό παρουσία 

οξειδωτικού και να δώσει H2SO4 (
4

S O2  H2

6

S O4) ή ως οξειδωτικό παρουσία 

αναγωγικού και να δώσει S (
4

S O2  S
ο
).                    Στην προκειμένη περίπτωση η 

παρουσία του ΗΝΟ3 (ισχυρό οξειδωτικό) προκαλεί την αναγωγική δράση του 

H2SO4. 

 
4

S O2 + 2H
5

N O3    πυκνό
  H2 

6

S O4 + 
4

N O2  
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 5. Οξείδωση H2S από SO2                                                                   

To Η2S δρα ως αναγωγικό και το SO2 ως οξειδωτικό. Δηλαδή έχουμε: 

 
4

S O2 + 2H2

2

S     
0

S  + 2
0

S  + 2H2O 

 6. Οξείδωση Η2Ο2 από KMnO4 παρουσία H2SO4 

Το Η2Ο2 παρουσία οξειδωτικού δρα ως αναγωγικό, οπότε το οξυγόνο του 

οξειδώνεται  Η2Ο2
1-

  Ο2
0
 + …   

Αντίθετα, παρουσία αναγωγικού το Η2Ο2 δρα ως οξειδωτικό και το οξυγόνο του 

ανάγεται Η2Ο2
1-

  2 Η2Ο
 2-

 + … . 

Στη συγκεκριμένο παράδειγμα το KMnO4 ως οξειδωτικό προκαλεί την αναγωγική 

δράση του Η2Ο2. Δηλαδή, 

5H2

1

2O  + 2K
7

MnO4 + 3H2SO4  5
0

2O  + 2
2

MnSO4 + K2SO4 + 8H2O 
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Ερωτη σεις κατανο ησης 

 
5-1. Ο αριθμός οξείδωσης ενός ιόντος ισούται: 

 α. με το φορτίο του πυρήνα του 

 β. με τον αριθμό ηλεκτρονίων της εξωτερικής του στοιβάδας 

 γ. με τον αριθμό ηλεκτρονίων που συνεισφέρει το άτομο 

 δ. με το ηλεκτρικό του φορτίο. 

 

5-2. Στις ομοιοπολικές ενώσεις ο αριθμός οξείδωσης κάθε ατόμου ισούται με: 

α. το ηλεκτρικό του φορτίο 

β. το φαινομενικό φορτίο που αποκτά το άτομο μετά την απόδοση των κοινών ηλεκτρονίων του στο 

ηλεκτραρνητικότερο άτομο 

γ. τον αριθμό των ηλεκτρονίων που έχει στην εξωτερική του στιβάδα 

δ. τον αριθμό των ηλεκτρονίων που συνεισφέρει το άτομο. 

 

5-3. Το Cl στην ένωση HCl έχει αρνητικό αριθμό οξείδωσης διότι: 

 α. προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο 

 β. έχει πραγματικό φορτίο -1 

 γ. είναι ηλεκτραρνητικότερο του Η 

 δ. έχει σε όλες τις ενώσεις του αριθμό οξείδωσης -1. 

 

5-4. Στο μόριο Cl2 το κάθε άτομο του Cl έχει αριθμό οξείδωσης μηδέν, διότι: 

α. το μόριο Cl2 είναι ηλεκτρικά ουδέτερο 

β. το κάθε άτομο του Cl έχει αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου 

γ. ο χημικός δεσμός στο μόριο Cl2 δεν είναι πολωμένος 

δ. ο χημικός δεσμός δεν είναι ιοντικός. 

5-5. Ο αριθμός οξείδωσης του Η μπορεί να πάρει τις τιμές: 

 α. +1 και -1 γ. -1, 0 και +1 

 β. +1 δ. 0 και +1. 

 

5-6. Ο αριθμός οξείδωσης του οξυγόνου μπορεί να πάρει τις τιμές: 

α. -2, 0 και +2 γ. -2, -1, 0 και +1 

β. -2, -1, 0 +1 και +2 δ. -2, -1, 0 και +2. 

 

5-7. Στις ενώσεις CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CO και CO2 ο άνθρακας εμφανίζεται με τους αριθμούς 

οξείδωσης: 

 α. -4 και +4  γ. -4, 0 και +4  

 β. -4, -2, -1, 0 και +4  δ. -4, -2, 0, +2 και +4. 

 

5-8. Στις χημικές ουσίες Ν2, ΝΟ, ΗΝΟ2, ΝΟ2 και ΗΝΟ3 το άζωτο εμφανίζεται με τους αριθμούς 

οξείδωσης: 

α. -3 και +5  γ. 0, +2, +3, +4 και +5 



 Παναγιώτης Αθανασόπουλος 

 Χημικός – Διδάκτωρ  Παν. Πατρών. 

107 
panagiotisathanasopoulos.gr 

β. 0, +1, +2, +3 και +4  δ. 0, +3, +4, +5 και +6. 

 

5-9. Στις ενώσεις H2SO4, H2O2, O2 και OF2 το οξυγόνο εμφανίζεται με τους αριθμούς οξείδωσης: 

 α. -2 και +2  γ. -2, -1, 0 και +1 

 β. -2, -1, 0 και +2. δ. -2, -1, 0, +1 και +2 

 

5-10. Από τις χημικές ουσίες C, CO2, CH2O, CHCl3, CO και CH2Cl2, ο άνθρακας έχει αριθμό 

οξείδωσης μηδέν μόνο: 

α. στον C γ. στις CO, CO2 και CHCl3 

β. στις CΟ, CH2O και CHCl3 δ. στις C, CH2O και CH2Cl2. 

 

5-11. Στο διχρωμικό ιόν (Cr2O7
2-
) ο αριθμός οξείδωσης του χρωμίου (Cr) είναι ίσος με: 

 α. -2 β. 0 γ. +7 δ. +6. 

 

5-12. Η αντίδραση  H2S    H2 + S : 

α. χαρακτηρίζεται ως οξείδωση 

β. χαρακτηρίζεται ως αναγωγή 

γ. χαρακτηρίζεται ως οξειδοαναγωγή 

δ. δεν είναι αντίδραση οξειδοαναγωγής. 

 
5-13. Το στοιχείο ασβέστιο (Ca) αντιδρά με το Ο2 (1), αντιδρά με το Η2 (2), αντιδρά με το Cl2 (3), 

αντιδρά με το S (4). To Ca οξειδώνεται στις περιπτώσεις: 

 α. (1) γ. (1), (3) και (4) 

 β. (1) και (3) δ. (1), (2), (3) και (4). 

 
5-14. Κατά το σχηματισμό μιας ιοντικής χημικής ένωσης από τα συστατικά της στοιχεία: 

α. το οξειδωτικό στοιχείο αποβάλλει ηλεκτρόνια 

β. το στοιχείο που οξειδώνεται προσλαμβάνει ηλεκτρόνια 

γ. το αναγωγικό στοιχείο προσλαμβάνει ηλεκτρόνια 

δ. το στοιχείο που ανάγεται προσλαμβάνει ηλεκτρόνια. 

 

5-15. Στην αντίδραση 2Cu + O2  2CuO : 

 i) ο χαλκός: 

 α. είναι το αναγωγικό γ. είναι το οξειδωτικό 

 β. ανάγεται δ. δεν οξειδώνεται 

 ii) το οξυγόνο: 

 α. αποβάλλει ηλεκτρόνια γ. οξειδώνεται 

 β. προσλαμβάνει ηλεκτρόνια δ. ανάγει το Cu. 

 
5-16. Η αντίδραση ενός στοιχείου Σ με το υδρογόνο είναι: 

 α. αντίδραση αναγωγής 

 β. αντίδραση οξείδωσης 

 γ. αντίδραση οξειδοαναγωγής 

 δ. αντίδραση οξείδωσης αν το Σ είναι μέταλλο και αναγωγής αν το Σ είναι  αμέταλλο. 
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5-17. Από τις παρακάτω αντιδράσεις: 

 H2  + Cl2    2HCl (I) 

 CaCO3    CaO  +  CO2 (II) 

 KClO3    KCl  +  
3
/2O2 (III) 

 NaOH  +  CO2    NaHCO3 (IV) 

 είναι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής μόνο οι: 

 α. (I) και (II) γ. (I), (II) και (IV) 

 β. (I), (II) και (III) δ. (I) και (III). 

 

5-18. Από τις ενώσεις: KMnO4, H2Ο2, NH3, K2Cr2O7 και H2S μπορεί να δράσουν σαν αναγωγικά μόνο 

οι: 

α. H2Ο2, KMnO4 και K2Cr2O7 γ. NH3 και H2S 

β. H2Ο2, NH3 και H2S δ. καμία. 

 

5-19. Από τις χημικές ουσίες ΗΝΟ3, H2SO4, K2Cr2O7 και Cl2 μπορεί να δράσουν σαν οξειδωτικά : 

 α. όλες 

 β. μόνο το ΗΝΟ3, το H2SO4 και το Cl2  

 γ. μόνο το ΗΝΟ3 και το H2SO4 

 δ. μόνο το K2Cr2O7 και Cl2. 

 

5-20. Από τις παρακάτω αντιδράσεις: 

CH2=CH2  +  H2    CH3CH3 (I) 

H2  +  Cl2    2HCl (II) 

H2  +  2Na    2NaH (III) 

το Η2 δρα σαν οξειδωτικό: 

α. στην (I) γ. στην (III) 

β. στην (II) δ. σε καμία. 

 

5-21. Από τις παρακάτω αντιδράσεις: 

 SO2  +  2KOH    K2SO3  +  H2O (I) 

 SO2  +  2H2S     3S  +  2H2O (II) 

 SO2  +  2HNO3    2NO2  +  H2SO4 (III) 

 το SO2 δρα σαν οξειδωτικό: 

 α. στην (I) γ. στην (III) 

 β. στην (II) δ. σε καμία. 

 
5-22. Το Ν εμφανίζει τους αριθμούς οξείδωσης: -3, 0, +2, +3, +4 και +5. 

Από τις ενώσεις ΗΝΟ3, ΝΟ2 και ΝΗ3 μπορεί να δράσουν σαν οξειδωτικά: 

α. το ΗΝΟ3 και το ΝΟ2 γ. το ΗΝΟ3 και η ΝΗ3 

β. το ΝΟ2 και η ΝΗ3 δ. μόνο το ΗΝΟ3. 
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5-23. Το S εμφανίζει τους αριθμούς οξείδωσης: -2, 0, +4 και +6. Από τις ενώσεις Η2SΟ4, SΟ2 και Η2S 

μπορεί να δράσουν σαν αναγωγικά: 

α. μόνο το Η2S γ. το SΟ2 και το Η2SΟ4 

β. το Η2S και το Η2SΟ4  δ.    το Η2S και το SΟ2. 

 

 

5-24. Στην αντίδραση 3Cu + 8HNO3    3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O : 

α. κάθε άτομο χαλκού οξειδώνεται 

 β. ορισμένα άτομα αζώτου ανάγονται 

 γ. η συνολική αύξηση του αριθμού οξείδωσης των ατόμων του χαλκού ισούται  με τη συνολική 

ελάττωση του αριθμού οξείδωσης των ατόμων του αζώτου 

δ. ισχύουν όλα τα παραπάνω. 

 

5-25. Συμπληρώστε τους συντελεστές στις παρακάτω χημικές εξισώσεις:  

α) .....HNO3   +   ....S       .....H2SO4   +   .....NO2   +   .....H2O 

β) .....Fe2O3   +   ....Al      .....Al2O3   +   .....Fe 

γ) .....SnCl2   +   ....FeCl3      ....SnCl4   +   .....FeCl2 

δ) .....KMnO4  +  ....SO2  +  ....H2O     ....MnSO4  +  ....K2SO4  +  ....H2SO4 

 

5-26. Συμπληρώστε τις  παρακάτω χημικές εξισώσεις: 

α) .....CaOCl2   +   .....NH3      CaCl2  +   ............   +   ........... 

β) .....K2Cr2O7  +  .....SO2  +  ....H2SO4      ............   +   ..............   +   ....... 

γ) .....HNO3 (αραιό)   +   .....Cu      ...............   +   ...............   +   ............... 

δ) .....KMnO4   +   .....HCl      ............   +   ............   +   ............+   ........... 

 

5-27. Συμπληρώστε τις  παρακάτω χημικές εξισώσεις: 

α) ......H2SO4 (πυκνό)  +  ....Ag    ..............   +   ..................   +   .................... 

β) ......HNO3 (πυκνό)  +  .....P      H3PO4   +   ...................   +   ................... 

γ) ......HNO3 (αραιό)   +   ....Η2Ο2      ...........   +   ............   +   .................... 

 

5-28. Συμπληρώστε τις  παρακάτω χημικές εξισώσεις 

α) .....Η2Ο2   +   ....Η2S      ............   +   ............... 

β) .....HNO3 (αραιό)   +   ........H2S      ..........   +   ........   +   ........... 

γ) .....H2SO4 (αραιό)   +   ........Fe      ..............   +   ........... 

δ) .....H2SO4 (πυκνό)   +   ........Al      ..............   +   ...........   +   ............. 

 

5-29. Συμπληρώστε τις  παρακάτω χημικές εξισώσεις 

α) .....MnO2   +   ........HCl      ..............   +   ...........   +   .......... 

β) .....KMnO4 + ....FeCl2 + ....HCl    ..........  +  .........  +  ..........  +  ......... 

γ) .....K2Cr2O7 + ...FeSO4 + ...H2SO4  ............ + ........... + ......... + ......... 

 

5-30. Συμπληρώστε τους συντελεστές στις  παρακάτω χημικές εξισώσεις: 
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α) ....KMnO4 + ....H2O2 + ....H2SO4  ....MnSO4 + ...K2SO4 + ...O2 + ...H2O 

β) ....Cl2  +  ....SO2  +  ....H2O    ....H2SO4  +  .....HCl 

γ) .....J2   +   ....HNO3      HJO3   +   ....NO2   +   .....H2O 

δ) .....Zn   +   ....HNO3      ....Zn(NO3)2   +   .....NO   +   ....H2O 

 
5-31. Συμπληρώστε τις  παρακάτω χημικές εξισώσεις: 

α) .....Na2CO3   +   ....HCl      ............   +   ............   +   ...........  

β) .....Al   +   ......HCl      ...........   +   ...........  

γ) .....Cl2   +   .....KJ      .........   +   ..........  

δ) .....Cl2   +   .....H2S      ..........   +   ........... 

Ασκη σεις 

 

5-32. 2,32g μίγματος FeO και Fe2O3 διαλύονται πλήρως σε περίσσεια HCl,  

οπότε προκύπτει διάλυμα Α που περιέχει άλατα Fe
2+

 και Fe
3+

. Το διάλυμα αυτό οξειδώνεται πλήρως με 

10mL διαλύματος Κ2Cr2O7 
6

1
Μ, οπότε προκύπτει διάλυμα Β. 

α) Να υπολογιστεί η σύσταση του αρχικού μίγματος FeO και Fe2O3. 

β) Πόσα mL διαλύματος SnCl2 1Μ απαιτούνται για να αντιδράσει πλήρως το διάλυμα Β; 

Το ΗCl δεν οξειδώνεται από το K2Cr2O7. 

[ Απ. α) nFeO =0,01mol και n(Fe2O3) =0,01mol   β) V =15mL ] 

 

5-33.  Σε 150mL διαλύματος KMnO4 0,2Μ προστίθενται 400mL διαλύματος HCl 0,5Μ. 

α) Να εξετάσετε αν θα αποχρωματιστεί το διάλυμα KMnO4. 

β) Να βρείτε τον όγκο του αερίου που ελευθερώνεται μετρημένο σε STP. 

[ Απ.  α) Δεν θα αποχρωματιστεί   β) n(Cl2)=1/16mol ή V =1,4L ] 

 

5-34. Υδατικό διάλυμα ΗΙ (Δ) έχει περιεκτικότητα 40% w/w και πυκνότητα 1,6g/mL. 

α) Πόσα mol KMnO4 μπορούν να αντιδράσουν με 80mL του διαλύματος Δ; 

β) Ποιος όγκος διαλύματος Η2Ο2 10% w/v απαιτείται για την πλήρη αντίδραση 50mL του διαλύματος Δ; 

[ Απ. α) Είναι nHI =0,4mol, άρα n(KMnO4) =0,05mol   

β) Είναι nHI =0,25mol, άρα n(H2O2) =0,125mol. V=42,5mL ] 

 

5-35.  Ένα μέταλλο Μ έχει αριθμούς οξείδωσης +2 και +3. Ποσότητα από το  

μέταλλο ίση με 5,6g διαλύεται σε περίσσεια ΗCl, οπότε ελευθερώνονται 2,24L αερίου, μετρημένα σε 

STP. Για την πλήρη οξείδωση του άλατος που προκύπτει καταναλώθηκαν 100mL διαλύματος K2Cr2O7 

παρουσία HCl. Να υπολογιστούν: 

α) Η σχετική ατομική μάζα του Μ. 

β) Ο αριθμός των ηλεκτρονίων που αποβάλλει κατά την οξείδωση της η παραπάνω ποσότητα του 

μετάλλου Μ. 

γ) Η συγκέντρωση του διαλύματος K2Cr2O7. 

[ Aπ.  α) Αr =56    β) 0,2ΝΑ     γ) C =
6

1
M ] 

 

5-36.  6,2g P αντιδρούν πλήρως με πυκνό διάλυμα ΗΝΟ3, οπότε σχηματίζεται  

μίγμα Η3PO4 και Η3PO3 και εκλύονται 18,816L NO2, μετρημένα σε STP. 

α) Να υπολογιστεί η σύσταση του μίγματος H3PO3 και H3PO4 που παράγεται. 

β) Να γραφεί η χημική εξίσωση της συνολικής αντίδρασης. 

[ Απ. α) n(H3PO3) =0,08mol και n(H3PO4) =0,12mol   
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β) 5P + 21HNO3  2H3PO3 + 3H3PO4 + 21NO2 + 3H2O ] 

 

5-37.  Υδατικό διάλυμα FeSO4 που έχει όγκο 500mL χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη.  

Το πρώτο μέρος απαιτεί για πλήρη οξείδωση 50mL διαλύματος Η2Ο2   6,8% w/v παρουσία H2SO4. Το 

δεύτερο μέρος αντιδρά με όξινο διάλυμα KMnO4 0,1Μ παρουσία H2SO4. Να υπολογιστούν: 

α) Η συγκέντρωση του διαλύματος FeSO4. 

β) Ο όγκος του διαλύματος KΜnO4 που μπορεί να αποχρωματιστεί. 

[ Απ. α) C(FeSO4) =0,8M   β) V(KMnO4) =400mL ] 

 

 

5-38.  17,4g MnO2 αντιδρούν πλήρως με διάλυμα ΗCl 0,5Μ, οπότε  

ελευθερώνεται αέριο Α. Το αέριο αυτό διαβιβάζεται σε περίσσεια διαλύματος ΚΙ, οπότε σχηματίζεται Ι2. 

Να υπολογιστούν: 

α) Ο όγκος του αερίου Α, σε STP. 

β) Ο ελάχιστος όγκος του διαλύματος HCl που απαιτείται για την αντίδραση. 

γ) Η ποσότητα του Ι2 που παράγεται. 

[ Aπ. α) V(Cl2) =4,48L   β) V =1,6L   γ) m(I2) =50,8g ] 
 

 
 


