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ΜΑΘΗΜΑ 1.1  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ 

ΘΕΩΡΙΑ 

1. Τι ονομάζεται αριθμός οξείδωσης; 

Απάντηση: 

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).  

Αριθμός οξείδωσης ενός ιόντος σε μια ιοντική 

(ετεροπολική ένωση) είναι το πραγματικό φορτίο του ιόντος. 

Ο ΑΟ είναι πάντα ακέραιος αριθμός. 

2. Τι είναι η ηλεκτραρνητικότητα του ατόμου και 

ποια είναι η σειρά ηλεκτραρνητικότητας των 

ηλεκτραρνητικών στοιχείων; 

Απάντηση: 

Ηλεκτραρνητικότητα ενός ατόμου είναι η δύναμη (τάση) 

με την οποία το άτομο έλκει ηλεκτρόνια μέσα στα μόρια των 

ενώσεων του με άλλα άτομα. 

Παρακάτω βλέπουμε τη φθίνουσα σειρά 

ηλεκτραρνητικότητας των αμετάλλων: 
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3. Με ποια διαδικασία βρίσκω τον α.ο. των ιόντων 

και των ατόμων μέσα στις ενώσεις τους, σύμφωνα με 

τον ορισμό; 

Απάντηση: 

 Στις ιοντικές ενώσεις αναφέρω ως αριθμό οξείδωσης 

το φορτίο του ιόντος. 

Για παράδειγμα στην ιοντική ένωση Να2Ο: το Να+ έχει 

ΑΟ=+1 και το Ο2- έχει ΑΟ = -2. 

 Στις ομοιοπολικές ενώσεις: 

1. Γράφω το συντακτικό τύπο της ένωσης. 

H C

H

H

H

 
2. «Δίνω» το δεσμό μεταξύ των δύο ατόμων στο πιο 

ηλεκτραρνητικό άτομο. (Θεωρώ κάθε δεσμό σαν 

ηλεκρόνιο). 

H C

H

H

H

 
3.  

 Το πλήθος των δεσμών που «παίρνει επάνω του» 

το πιο ηλεκτραρνητικό άτομο, ισούται με το 

φαινομενικό αρνητικό φορτίο  του. 

Αύξηση ηλεκτραρνητικότητας 

F, Ο, Ν, Cl, Br, I, S, C, P, H 
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 Το πλήθος των δεσμών που “χάνει” το λιγότερο 

ηλεκτραρνητικό άτομο ισούται με το 

φαινομενικό θετικό φορτίο. 

H C

H

H

H
α.ο. C = -4
α.ο Η= +1

 
 Ο C είναι πιο ηλεκτραρνητικός από το H και “παίρνει 

επάνω του” και τους τέσσερις δεσμούς και αποκτά 

φαινομενικό φορτίο -4, δηλαδή ο ΑΟ=-4.  

 Το Η είναι το λιγότερο ηλεκτραρνητικό και χάνει ένα 

δεσμό, άρα ο ΑΟ=+1. 

 Η φαινομενική ιοντική δομηή του CH4 είναι η: 

4- +
C H
+

H

+
H

+
H

 

4. Ποιους πρακτικούς κανόνες ακολουθούμε για να 

βρούμε τον αριθμό οξείδωσης στις συνηθισμένες 

χημικές ενώσεις; 

Απάντηση: 

1.   Τα ελεύθερα στοιχεία π.χ. Na , Cl2 έχουν Α.Ο. = 0  

2. Χημικές ενώσεις: 

1 . Ο ΑΟ των μονοατομικών ιόντων ισούται με το 

φορτίο των ιόντων.  

Παράδειγμα: Στο ΝαCl, Το Να έχει ΑΟ +1 και το Cl 

έχει ΑΟ=1. 

2. Το φθόριο (F) στις ενώσεις του έχει  ΑΟ  -1. 

3. Το οξυγόνο (Ο) στις ενώσεις του έχει ΑΟ  -2, 
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εκτός από το OF2, όπου  έχει +2  και τα υπεροξείδιά 

π.χ. Η2Ο2 , όπου έχει -1. 

4. Ο ΑΟ του υδρογόνου (Η) είναι  

+1, όταν ενώνεται με αμέταλλα π.χ. ΗCl  και   

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

5. Tα μέταλλα στις ενώσεις τους έχουν θετικό Α.Ο.  

Τα  αλκάλια (π.χ. K, Νa) έχουν ΑΟ = +1  

Oι αλκαλικές γαίες (π.χ.Ca, Mg)  ΑΟ = +2. 

3. Το άθροισμα των ΑΟ 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 

4. Το άθροισμα ΑΟ των ατόμων σε πολυατομικό ιόν 

ισούται με το φορτίο του ιόντος.    

Παράδειγμα: Στο πολυατομικό ιόν 𝐒𝐎𝟒
𝟐− το άθροισμα των 

αριθμών οξείδωσης του S και των O είναι : +6+[4∙( – 2)] = 

−𝟐. 

 

Πίνακας 1.1: Οι ΑΟ των κυριότερων στοιχείων στις χημικές 

ενώσεις. Περιλαμβάνονται και στοιχεία που δεν τα αναφέρει 

το σχολικό βιβλίο, αλλά τα συναντούμε συχνά. 

Μέταλλα 

(Aλκάλια όπως τα: Li, K, Na), Ag, H με 

αμέταλλο 
+1 

 (Αλκαλικές γαίες όπως οι: Ca, Mg, Ba), Ζn +2 

Al +3 

Fe +2 ή +3 

Cu +1 ή +2 

Sn, Pb +2 ή +4 
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Αμέταλλα 

F, H με μέταλλο -1 

O (οξυγόνο) συνήθως:  -2 

Ο (οξυγόνο)  στα υπεροξείδια, πχ Η2Ο: -1 

Sn, Pb +2 ή +4 

Ο (οξυγόνο) στο οξείδιο του φθορίου ΟF2: +2 

Γενικά  

 τα μέταλλα έχουν μόνο θετικούς αριθμούς 

οξείδωσης,  

 τα αμέταλλα έχουν και θετικούς και αρνητικούς 

αριθμούς οξείδωσης. 

5. Υπάρχουν χημικές ενώσεις όπου δεν μπορώ να 

χρησιμοποιήσω τους κανόνες για την εύρεση του ΑΟ; 

Απάντηση: 

Ναι. 

Αν σε μία χημική ένωση περιλαμβάνεται περισσότερα από 

ένα ίδια άτομα και τουλάχιστον δύο από αυτά 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.  

Παραδείγματα: 

α) C3H8 :  3x+8 = 0  ή   𝒙 = −
𝟖

𝟑
 

Παρατηρούμε ότι  με βάση τους πρακτικούς κανόνες ο 

αριθμός οξείδωσης ενός στοιχείου είναι κλασματικός 

αριθμός: 3x+8 = 0  ή   𝒙 = −
𝟖

𝟑
. 

Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουν όλα τα άτομα άνθρακα 

στο μόριο του C3H8 την ίδια τιμή αριθμού οξείδωσης. 
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Στην πραγματικότητα, στην ένωση C3H8, πρέπει να 

εφαρμόσω τον ορισμό για να βρω τον ΑΟ του κάθε 

άνθρακα: 

C C CH H

H

H H

H

H

H

αο=-3 αο=-2 αο=-3

 

To -8/3 που προσδιορίσαμε με την εφαρμογή των 

κανόνων είναι ο μέσος όρος των ΑΟ κάθε C: 

 
−𝟑−𝟐−𝟑

𝟑
= −

𝟖

𝟑
 

β) Να βρείτε τον ΑΟ του Cl στη χλωράσβεστο CaOCl2 

Απάντηση: 

H χλωράσβεστος είναι μια ιοντική ένωση με δύο άτομα Cl με 

διαφορετικό οξείδωσης το καθένα:  𝐂𝐥 − 𝐎−,  Ca2+ , 𝐂𝐥− 

 Το Cl στο δεσμό Cl - O, έχει ΑΟ = +1 και  

 το δεξιό Cl έχει ΑΟ =  -1. 

6. Πως βρίσκουμε τον ΑΟ των οργανικών ενώσεων; 

Απάντηση: 

Στις οργανικές ενώσεις οι C έχουν συνήθως διαφορετικούς 

αριθμούς οξείδωσης, γι αυτό είναι προτιμότερο να 

προσδιορίζονται με χρήση του ορισμού και όχι των 

κανόνων.  

Αν στην οργανική ένωση υπάρχει ένας C, τότε μπορεί να 

γίνει χρήση και των κανόνων εύρεσης του ΑΟ του. 

Δίνονται οι ανεπτυγμένοι τύποι των πιο σημαντικών 

χαρακτηριστικών ομάδων: 
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-Ο-Η υδροξύλιο 

C O

 

κετονομάδα 

C O

H  

αλδεϋδομάδα 

C O

OH  

καρβοξυλομάδα 

− 𝐂
||
𝐎

− 𝐎 −
|
𝐂
|

− Εστερομάδα 

−
|
𝐂
|

− 𝑶 −
|
𝐂
|

− αιθερομάδα. 

 

Παράδειγμα: 

Να  βρεθεί ο αριθμός οξείδωσης του  C στις  ενώσεις : 

 R-CH2-ΟΗ  και  RCHO 
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Απάντηση: 

R C

H

H

OH

αρ. οξείδωσης C:

- 2  ( λόγω σύνδεσης με 2 Η)
+1  (λόγω σύνδεσης με 1 Ο)
  0  (λόγω σύνδεσης με 1 C)

σύνολο:  -1

R C

H

O

αρ. οξείδωσης C:

- 1   ( λόγω σύνδεσης με 1 Η)
+2  (λόγω σύνδεσης με 2 Ο)
  0  (λόγω σύνδεσης με 1 C)

σύνολο:  +1

 

αρ. οξείδωσης C:

- 1  ( λόγω σύνδεσης με 1 H)
+1  (λόγω σύνδεσης με 1 Cl)
  0  (λόγω σύνδεσης με 2C)

σύνολο:  0

C ClH3C

CH3

H
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Μεθοδολογίες και λυμένα παραδείγματα 

Μέθοδος 1η : 

Εύρεση  αριθμού οξείδωσης ατόμων σε ενώσεις και σε 

ιόντα: 

1. Υποθέτω τον άγνωστο ΑΟ. 

2. Προσθέτω τους ΑΟ όλων των ουσιών.  

3. Εξισώνω το άθροισμα με το μηδέν ή το φορτίο του 

ιόντος.  

4. Λύνω την εξίσωση. 

1. (Λυμένο παράδειγμα, σχολική άσκηση 13).  

Να βρείτε τον αριθμό οξείδωσης του P στις 

ομοιοπολικές ενώσεις και στοιχεία:  

H3PO4, P4, PH3, H3PO3. 

Απάντηση 

 Η3ΡΟ4:  3 + χ + (-8) = 0 ή χ = +5 

 Ρ4:   ο Α.Ο. στα ελεύθερα στοιχεία είναι 0 

 ΡΗ3:  χ+3=0 ή χ=-3 

 Η3ΡΟ3:  3 + χ + (-6) = 0 ή χ = +3 

Εφαρμογή 1: Να βρείτε τον αριθμό οξείδωσης του S στις 

ουσίες: H2SO4, S4, H2S, H2SO3. 

Απ.: +6 , 0, -2, +4 

2.  (Λυμένο παράδειγμα) Να υπολογίσετε τον αριθμό 

οξείδωσης των στοιχείων στα παρακάτω ιόντα: 

α) του C στο CO3
2- 

β) του I στο IO3
- 

γ) του S στο HSO3
- 

δ) του Ρ στο φωσφορικό ιόν (PO4
3-) 

ε) του S στο Να2SO4 

στ) του Ν στο ΝΗ4Cl 
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Απάντηση 

Για το Ο ο αριθμός οξείδωσης είναι -2, και του Η είναι +1, 

άρα έχουμε:  

α) x+3(-2)=-2⇒x=+4  

δηλαδή, ο Α.Ο. του C στο ανθρακικό ιόν είναι +4 

β) x+3(-2)=-1⇒x=+5  

δηλαδή, ο Α.Ο. του Ι στο ιωδικό  ιόν είναι +5 

γ) 1+ x+3(-2)=-1⇒x=+5  

δηλαδή, ο Α.Ο. του S στο όξινο θειώδες ανιόν είναι +5 

δ) x+4(-2)=-3⇒x=+5.   

δηλαδή, ο Α.Ο. του του Ρ στο φωσφορικό ιόν είναι +5 

ε)  

Στις ιοντικές ενώσεις, πρώτα διαχωρίζω την ένωση στα 

ιόντας της και ύστερα υπολογίζω σε καθένα από αυτά το 

ζητούμενο ΑΟ. 

Να2SO4 : Αποτελείται από τα ιόντα: Να+ και SO4 
2- 

Εφαρμόζω τους κανόνες εύρεσης του ΑΟ στο SO4 
2-: 

𝑥 + 4 · (−2) = −2 ⇒ 𝒙 − 𝟔 

Εναλλακτικά θα μπορούσα να χρησιμοποιούσα τους κανόνες 

εύρεσης του ΑΟ στο Να2SO4: 

ΑΟΝα=+1, ΑΟS=x, AOO=-2. 

2 · 1 + 𝑥 + 4 · (−2) = 0 ⇒ 𝑥 = +𝟔 

στ) ΝΗ4Cl : Αποτελείται από τα ιόντα: ΝΗ4
+ και Cl - 

Εφαρμόζω τους κανόνες εύρεσης του ΑΟ στο ΝΗ4
+: 

3 · +4 · (+1) = +1 ⇒ 𝑥 = −𝟑 

Εδώ δε θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τους 

κανόνες σε όλη την ένωση γιατί είναι άγνωστοι oi ΑΟ του Ν 

και του Cl.  
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Εφαρμογή 2: Να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης των 

στοιχείων στα παρακάτω ιόντα: 

α) του Ν στο ΝO3
- 

β) του Cl στο CIO3
- 

γ) του S στο HSO4
- 

δ) του Ρ στο φωσφορικό ιόν (PO3
3-)  

Απ.: +5, +5, +6, +5 

 

Δες επίσης: 

ΣΒ: 13, 14, 15 (για το CaOCl2 δες την 3η μέθοδο), 17. 

ΦΒ: 8, 9, 11, 12 

 

2η Μέθοδος 

Εύρεση  αριθμού οξείδωσης με τον ορισμό: 

1. Φτιάχνω το συντακτικό τύπο της ένωσης. 

2. “Δίνω”  τους δεσμούς στο πιο ηλεκτραρνητικό άτομο. 

(Σειρά ηλεκτραρνητικότητας :  

F, O, N, Cl, Br, I, S, C, P, H [ ← άυξηση]). 

3. To άτομο έχει: 

 -1 για κάθε δεσμό που παίρνει  

 +1 για κάθε δεσμό που χάνει  

 μηδέν όταν ενώνεται με ίδιο άτομο. 

 

3. (Λυμένο παράδειγμα)  

Να προσδιορίσετε τον ΑΟ κάθε στοιχείου στους 

επόμενους ηλεκτρονιακούς τύπους: 

N

H

H

H

 

H O Cl
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H O O H
 

C C F

H

H

O

H

H

H

 
Απάντηση 

H O Cl
 

H, +1, O, -2,  Cl, +1 

H O O H
 

 

H, +1, O, - 1 

C C F

H

H

O

H

H

H

 

C, -1, C, -1, H, +1, O, -

2,  F, -1 

 

Δες επίσης: 

ΦΒ: 13 

 

Μέθοδος 3η  

Εύρεση  αριθμού οξείδωσης σε ειδικές ενώσεις: 

1. το Η σε ενώσεις του με  μέταλλα έχει ΑΟ=-1 

2. Στο H2O2 και στα υπεροξείδια όπως το Κ2Ο2 το οξυγόνο 

έχει ΑΟ =-1 

3. Α. Στις ιοντικές ενώσεις που περιέχουν το ίδιο άτομο με 

διαφορετικό αριθμό οξείδωσης, βρίσκουμε στο κάθε ιόν της 

ιοντικής ένωσης χωριστά τον ΑΟ. 

Β. Στις ομοιοπολικές ενώσεις  χρησιμοποιούμε τον ορισμό 

εύρεσης του ΑΟ και όχι τους κανόνες. 
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4. (Λυμένο παράδειγμα)  

Να βρείτε τον αριθμό οξείδωσης των 

υπογραμμισμένων ατόμων στις ουσίες:  

α. CaH2, β. H2O2 και Να2O2, γ. NH4NO3, δ. CaOCl2. 

Απάντηση 

α. CaH2: To H με μέταλλα έχει ΑΟ=-1.  

AO Ca:   x+2(-1)=0⇒x=+2 

β.   

 H2O2: To H με αμέταλλα έχει ΑΟ=+1. 

AO O:   2(+1)+2x =0⇒x=-1 

 Να2O2: ΑΟΝα=+1. 

AO O:   2(+1)+2x =0⇒x=-1 

Εναλλακτικά, επικαλείστε τη θεωρία στην οποία 

αναφέρεται πως στα υπεροξείδια έχουμε ΑΟΟ = -1 

γ. NH4NO3: Είναι ιοντική ένωση και αποτελείται από τα 

ιόντα ΝΗ4
+ και ΝΟ3

-.  

Βρίσκω ξεχωριστά τον ΑΟ του κάθε Ν στο καθένα από τα 

ιόντα: 

ΝΗ4
+: x+2(+1)=4⇒x=-3 

ΝΟ3
- : x+3(-2)=-1⇒x=+5 

δ. CaOCl: H χλωράσβεστος είναι μια ιοντική ένωση με δύο 

άτομα Cl με διαφορετικό οξείδωσης το καθένα (+1 και -1, 

δες τη θεωρία). 

Δες επίσης: 

ΦΒ: 10. 
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Μέθοδος 4η  

Εύρεση  αριθμού οξείδωσης από τη θέση του στοιχείου 

στον Περ. Πίνακα και αντίστροφα: 

1. Κάνω ηλεκτρονική κατανομή του στοιχείου. 

2. Από τον αριθμό των στιβάδων βρίσκω την περίοδο και 

από τον αριθμό των εξωτερικών ηλεκτρονίων βρίσκω την 

κύρια ομάδα στην οποία ανήκει το στοιχείο.  

3. Τα στοιχεία των κύριων ομάδων IA, IIA, έχουν ένα θετικό 

αριθμό οξείδωσης  που ισούται με +1, +2) 

Εξαίρεση Το 1Η.  

Ανήκει στην ΙΑ ομάδα, αλλά δεν είναι μέταλλο κι έχει ΑΟ=-1, 

0, +1 

4. Τα αμέταλλα των κύριων ομάδων από ΙVA - VIIA έχουν:  

 μέγιστο θετικό αριθμό οξείδωσης ίσο με τα e της 

εξωτερικής στιβάδας και  

 ελάχιστο αρνητικό αριθμό οξείδωσης ίσο με: 

𝐞εξωτερικής στιβάδας−𝟖 

Εξαιρέσεις:  

 Το F ανήκει στη VIIA ομάδα του ΠΠ, αλλά έχει 

μοναδικό ΑΟ= -1 στις ενώσεις του. 

 Το Ο ανήκει στη VIA ομάδα του ΠΠ, αλλά στις ενώσεις 

του έχει τους: 

▶ ΑΟ= -2 (συνήθως),  

▶ ΑΟ=-1 (υπεροξείδια)  

▶ ΑΟ=+2 στο ΟF2. 

 Τα άτομα αποβάλλουν ή προσλαμβάνουν e προκειμένου 

να αποκτήσουν δομή ευγενούς αερίου (8e στην εξωτερική 

τους στιβάδα ή 2e αν η εξωτερική τους στιβάδα είναι η Κ. 

Με αυτό το σκεπτικό προκύπτουν οι παραπάνω σκέψεις για 

την εύρεση των ΑΟ των στοιχείων). 
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5. (Λυμένο παράδειγμα). Να προσδιορίσετε τον 

ελάχιστο και το μέγιστο ΑΟ των 11Να, 17Cl, 15P, 9F , 8Ο 

Απάντηση 

11Να: K(2)L(8)M(1). Ανήκει στην ΙA ομάδα, άρα έχει  

ΑΟ = +1 

17Cl: K(2)L(8)M(7). Ανήκει στην VIIA ομάδα, άρα έχει: 

ΑΟ = -1, ….,+7 

15P: K(2)L(8)M(5). Ανήκει στην 1VA ομάδα, άρα έχει: 

ΑΟ = -3, ….,+5 

9F: K(2)L(7). Ανήκει στην VA ομάδα, αλλά έχει ΑΟ = -1 

(εξαίρεση αμετάλλων). 

8Ο: K(2)L(6). Ανήκει στην VIA ομάδα, αλλά έχει: 

 ΑΟ= -2, (συνήθως), ΑΟ=-1 (υπεροξείδια) ΑΟ=+2 στο 

ΟF2. 

Δες επίσης:  

ΦΒ: 14. 

 

6. (Λυμένο παράδειγμα).  

 Ένα στοιχείο Σ ανήκει σε κύρια ομάδα του Περιοδικού 

Πίνακα και έχει σε όλες τις ενώσεις του ΑΟ = +1.  

Α) Σε ποια ομάδα του Π.Π. ανήκει; 

Β) Αν ανήκει στην 3η περίοδο του ΠΠ ποιος είναι ο 

ατομικός του Αριθμός Ζ; 

Απάντηση 

Α) Επειδή έχει μοναδικό θετικό ΑΟ = +1 ανήκει στην ΙΑ 

ομάδα του ΠΠ. 

Β) Εφόσον ανήκει στην 3η περίοδο του ΠΠ, χρησιμοποιεί 3 

στιβάδες για την κατανομή των ηλεκτρονίων του, έτσι: 

K(2)L(8)M(1). Άρα Ζ=11. 
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 αριθμός στιβάδων = αριθμός περιόδου,  

 αριθμός e εξωτερικής στιβάδας = αριθμός κύριας 

ομάδας. 

  

Δες επίσης:  

ΦΒ: 15. 

 

Μέθοδος 5η  

Εύρεση  αριθμού οξείδωσης σε οργανικές ενώσεις: 

1. Φτιάχνω τον πλήρως ανεπτυγμένο συντακτικό τύπο της 

οργανικής ένωσης. 

2. Βρίσκω τον ΑΟ του κάθε C με χρήση του ορισμού του ΑΟ. 

3. Για κάθε δεσμό που παίρνει έχει φορτίο -1, για κάθε 

δεσμό που διώχνει έχει φορτίο +1. 

4. Κάνω την πρόσθεση των φορτίων του C και το άθροισμα 

είναι ο ΑΟ του C. 

 

7. (Λυμένο παράδειγμα). Να υπολογίστε τον ΑΟ 

κάθε C σε καθεμιά από τις παρακάτω οργανικές 

ενώσεις: προπάνιο, μεθανικό οξύ, οξικό οξύ, 

μεθανόλη, αιθανόλη.  

 

Απάντηση 

 



ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ 

 

 

Παναγιώτης  Αθανασόπουλος (Διδάκτωρ  Χημικός) 
panagiotisathanasopoulos.gr 

H C C

H

H

H

H

H

 
Ο κάθε C «παίρνει 3 δεσμούς (3e) κι έχει ΑΟ=-3 

 

H C C

H

H

C

H

H

H

H

H

 
Ο κάθε ακραίος C «παίρνει 3 δεσμούς (3e) κι έχει ΑΟ=-3 

Ο μεσαίος C «παίρνει 2 δεσμούς (2e) κι έχει ΑΟ=-2 

 

H C

OH

O
 

Ο C «χάνει 3 δεσμούς (3e) και παίρνει 1 δεσμός (1e), άρα 

έχει ΑΟ=3-1=+2 

 

C C

O

OH

H

H

H  
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Ο αριστερός C «παίρνει 3 δεσμούς (3e) κι έχει ΑΟ=-3 

Ο δεξιός  C «χάνει» 3 δεσμούς (3e) κι έχει ΑΟ=+3 

 

H C O

H

H

H

 
Ο C «χάνει» 1 δεσμό (1 e), «παίρνει 3 δεσμούς (3e) κι έχει 

ΑΟ= 1-3 = -2 

C CH

H

H

O

H

H

H

 
Ο αριστερός C «παίρνει 3 δεσμούς (3e) κι έχει ΑΟ=-3 

Ο δεξιός  C «χάνει» 1 δεσμό (1e), «παίρνει 2 δεσμούς (2e) κι 

έχει ΑΟ= 1-2 = -1 

 

Δες επίσης:  

ΦΒ:  8, 11. 
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Ασκήσεις 

 

Οι απαντήσεις είναι στο τέλος των ερωτήσεων του 

μαθήματος. 

Ερωτήσεις 

1. Να γίνουν οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου: 16α. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. σε όλες τις ενώσεις του ΑΟ=-1 

5. Στο μόριο Cl2 το κάθε άτομο του Cl έχει αριθμό 

οξείδωσης μηδέν, διότι: 
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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. 

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

α. +1 και -1 

β. +1 

γ. -1, 0 και +1 

δ. 0 και +1. 

7. Ο αριθμός οξείδωσης του οξυγόνου μπορεί να πάρει 

τις τιμές: 

α. -2, 0 και +2 

β. -2, -1, 0 +1 και +2 

γ. -2, -1, 0 και +1 

δ. -2, -1, 0 και +2. 

8. Στις ενώσεις CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CO και CO2 ο 

άνθρακας εμφανίζεται με τους αριθμούς οξείδωσης: 

α. -4 και +4  

β. -4, -2, -1, 0 και +4  

γ. -4, 0 και +4  

δ. -4, -2, 0, +2 και +4. 

9. Στις χημικές ουσίες Ν2, ΝΟ, ΗΝΟ2, ΝΟ2 και ΗΝΟ3 το 

άζωτο εμφανίζεται με τους αριθμούς οξείδωσης: 

α. -3 και +5  

β. 0, +1, +2, +3 και +4  

γ. 0, +2, +3, +4 και +5 

δ. 0, +3, +4, +5 και +6. 
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10. Στις ενώσεις H2SO4, H2O2, O2 και OF2 το οξυγόνο 

εμφανίζεται με τους αριθμούς οξείδωσης: 

α. -2 και +2  

β. -2, -1, 0 και +2.  

γ. -2, -1, 0 και +1  

δ. -2, -1, 0, +1 και +2 

11. Από τις χημικές ουσίες C, CO2, CH2O, CHCl3, CO και 

CH2Cl2, ο άνθρακας έχει αριθμό οξείδωσης μηδέν 

μόνο: 

α. στον C 

β. στις CΟ, CH2O και CHCl3 

γ. στις CO, CO2 και CHCl3 

δ. στις C, CH2O και CH2Cl2. 

12. Στο διχρωμικό ιόν (Cr2O7
2-) ο αριθμός οξείδωσης του 

χρωμίου (Cr) είναι ίσος με: 

α. -2  β. 0  γ. +7  δ. +6. 

13. Με βάση τον ορισμό του αριθμού οξείδωσης και τη 

σειρά ηλεκτραρνητικότητας των στοιχείων, να 

υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης των χημικών 

στοιχείων με αστερίσκο (*) στις επόμενες χημικές 

ουσίες και ιόντα: 
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14. Να προβλέψετε ποια είναι η μέγιστη και ποια η 

ελάχιστη τιμή που μπορεί να πάρει ο αριθμός οξείδω-

σης των επόμενων χημικών στοιχείων στις χημικές 

ενώσεις τους.  

α) 17Cl,  β) 16S,  γ) 11Να  δ)  7Ν  ε) 

20Ca   

15. Τα χημικά στοιχεία Α και Β ανήκουν στην τρίτη περίοδο 

του Π.Π. και εμφανίζονται στις ενώσεις τους με 

αριθμούς οξείδωσης:  

Α: - 2 έως + 6 Β: - 1 έως + 7 

α) Σε ποια ομάδα του Π.Π. ανήκει καθένα από τα 

χημικά στοιχεία Α και Β;  

β) Να υπολογίσετε τους ατομικούς αριθμούς των 

χημικών στοιχείων Α και Β. 

 

Απαντήσεις ερωτήσεων 

 

2. Δ 3 Β 4 Γ 5 Γ 6 Γ 7 Δ 8. Δ 9 Γ 10 Β 11 Δ 

12 Δ  

13: Α) 0, Β) +1 Γ) -1 Δ) +3,  Ε) +3, ΣΤ) +3, Ζ) +4 Η) +3 Θ) +4 

14: Α) -1 ΩΣ +7,  Β) -2 ΩΣ +6,  Γ) +1 Δ) -3 ΩΣ +5 Ε) +2 

15: α) Α: 16 ΟΜΑΔΑ,  Β: 17 ΟΜΑΔΑ,  β) 16Α, 17Β 
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