
   

 

1η ΕΡΓΑΙΑ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕ ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ 

Προτάςεισ -Λ 

1. Το φκόριο ςτισ ομοιοπολικζσ ενώςεισ του ζχει αρικμό οξείδωςθσ -1,διότι είναι το θλεκτροαρνθτικότερο 

χθμικό ςτοιχείο. 

2. Τα μζταλλα ςτισ χθμικζσ τουσ ενώςεισ ζχουν κετικοφσ αρικμοφσ οξείδωςθσ. 

3. Στο μόριο του CL2 το κάκε άτομο του CL ζχει αρικμό οξείδωςθσ ίςο με μθδζν, γιατί ο ομοιοπολικόσ 

δεςμόσ μεταξφ τουσ ειναι μθ πολικόσ. 

4. Ένα άτομο ςτο μόριο  μιασ ομοιοπολικισ ζνωςθσ είναι αδφνατο να ζχει αρικμό οξείδωςθσ μθδζν. 

5.  Το υδρογόνο ςτισ χθμικζσ του ενώςεισ ζχει αρικμό οξείδωςθσ -1 ι +1. 

6. Όταν ζνα χθμικό ςτοιχείο ζχει αρικμό οξείδωςθσ -1, ςθμαίνει ότι το άτομό του ζχει προςλάβει ζνα 

θλεκτρόνιο. 

7. Είναι δυνατόν άτομα του ίδιου ςτοιχείου ςτο μόριο  μιασ ομοιοπολικισ ζνωςθσ να ζχουν 

διαφορετικοφσ αρικμοφσ οξείδωςθσ. 

8. Όταν αντιδρά το F2 με οποιαδιποτε χθμικι ουςία, ςυμπεριφζρεται ςαν οξειδωτικό. 

9. Όταν αντιδρά το Η2 με δραςτικά μζταλλα, ςυμπεριφζρεται ςαν οξειδωτικό, ενώ όταν αντιδρά με 

αμζταλλα, ςυμπεριφζρεται ςαν αναγωγικό. 

10. Το Η2S ςε μια αντίδραςθ οξειδοαναγωγισ μπορεί να δράςει ςαν οξειδωτικό ι ςαν αναγωγικό. 

11. Κάκε αντίδραςθ ανάμεςα ςε ζνα χθμικό ςτοιχείο και ςε μια χθμικι ζνωςθ είναι οξειδοαναγωγικι 

αντίδραςθ. 

12. Στθν αντίδραςθ Η2 + Cl2 → 2HCl, τα άτομα του χλωρίου προςλαμβάνουν θλεκτρόνια, επομζνωσ 

ανάγονται. 

13. Τα μζταλλα ςε ελεφκερθ κατάςταςθ εμφανίηουν αναγωγικό χαρακτιρα. 

14. Κατά τθν μετατροπι:   CH3 CH CH3  CH3 C  CH3 
              |           || 
                         OH                       O 
 O αρικμόσ οξείδωςθσ του δευτεροταγοφσ άνκρακα μεταβάλλεται από 0 ςε -2. 

15. Οι αντιδράςεισ ςφνκεςθσ είναι πάντα αντιδράςεισ οξειδοαναγωγισ. 

16. Κάκε αποβολι θλεκτρονίων είναι οξείδωςθ και κάκε οξείδωςθ είναι αποβολι θλεκτρονίων. 

17. Όλεσ οι οξειδωτικζσ ενώςεισ περιζχουν οξυγόνο. 

18. Το Cl ζχει Α.Ο. -1 ςτισ ιοντικζσ ενώςεισ του, ενώ ςτισ ομοιοπολικζσ  ζχει Α.Ο. = -1, +1, +3, +5, +7 

19. Το  οξυγόνο ςτθν ζνωςθ ΟF2 ζχει Α.Ο. -2. 

20. Στθν αντίδραςθ  3ΝΟ2 + H2O    2HNO3 + NO, το ΝΟ2 δρα ωσ οξειδωτικό και ωσ αναγωγικό . 



   

 

Πολλαπλήσ επιλογήσ 
1. Ο  αρικμόσ οξείδωςθσ του Η ςτθν ζνωςθ ΝαΗ είναι: 
α. +1   β. -1   γ. +2   δ. -2 
 
2. Ο  αρικμόσ οξείδωςθσ του Ο μπορεί να πάρει τισ τιμζσ: 
α. -2 και 0  β. -2, 0 και +2  γ. -2 και +2  δ. -2, -1, 0 και +2 
 
3.  Σε ποια από τισ επόμενεσ χθμικζσ ενώςεισ το S ζχει το μεγαλφτερο αρικμό οξείδωςθσ; 
α. S8   β. NaHSO3  γ.H2S2O7  δ. CaSO3 
 
4.  Το CL ζχει αρικμό οξείδωςθσ +5 ςτθν ζνωςθ: 
α. FeCL3  β.HCLO4  γ. Ca(CLO3)2  δ. NaCLO 
 
5. Ένα μονοατομικό ιον ζχει 13 πρωτόνια, 14 νετρόνια και 10 θλεκτρόνια. Ο  αρικμόσ οξείδωςθσ του 
ιόντοσ είναι: 
α. -3   β. -1   γ. +3   δ. +4 
 
6. Οι αρικμοί οξείδωςθσ των ατόμων άνκρακα 1,2,3 ςτθν οργανικι ζνωςθ: C3H2 = C2H – C1H =O είναι 
α. -1, +1, +2   β. +1, -1, -2  γ. 0, -1, -2  δ. +3, -1, -2 
 

7. Σε ποια από τισ επόμενεσ αντιδράςεισ το SΟ2 δρα ωσ οξειδωτικό; 
α. SΟ2 + CL2 +2H2O  H2SΟ4+ 2HCL   β. 2SΟ2+ Ο2  2SΟ3 
γ. SΟ2 + 2HNO3   H2SΟ4 + 2NO2  δ. SΟ2 + 2Mg  2MgΟ + S 
 

8. Στθν αντίδραςθ  C + 2F2  CF4 ιςχφει ότι: 
α. ο C αποβάλλει θλεκτρόνια.  β. το F2  δρα ωσ αναγωγικό   
γ. το F2 οξειδώνεται.    δ. ο C οξειδώνεται από 0 ςε +4 
 

9. Στθν αντίδραςθ  H2O2 + 2HΙ  Ι2 + 2H2O, το H2O2: 
α. είναι το οξειδωτικό    β. είναι το αναγωγικό    
γ. οξειδώνεται.    δ. αποβάλλει θλεκτρόνια. 
 
10. Το ΚΜnΟ4 ςε αντιδράςεισ οξειδοαναγωγισ, είναι οξειδωτικό επειδι:  
α. είναι άλασ     β. περιζχει οξυγόνο    
γ. το Μn ςτθν ζνωςθ αυτι ζχει το max Α.Ο. δ. το Μn οξειδώνεται. 
 

11.Ποιά από τισ επόμενεσ προτάςεισ είναι ςωςτι για τθν αντίδραςθ C + 4HNO3   CΟ2+ 4NO2+ 2H2O 
α. είναι μετακετικι    β. ο C ανάγεται    
γ. το HNO3 δρα ωσ οξειδωτικό  δ. ο C προςλαμβάνει θλεκτρόνια. 
 

12. Ποιά από τισ επόμενεσ προτάςεισ είναι ςωςτι για τθν αντίδραςθ 2Να2Ο2  + 2H2O     4ΝαΟΗ  + O2 
α. το Να οξειδώνεται κ το Ο ανάγεται β. το Η οξειδώνεται κ το Ο ανάγεται    
γ. το Ο  οξειδώνεται κ το Η ανάγεται  δ. οριςμζνα άτομα Ο οξειδώνονται κ άλλα ανάγονται  
 
13. Ποιά από τισ επόμενεσ ενώςεισ δε μπορεί να δράςει ςαν αναγωγικό; 
α. το Zn  β. θ NH3  γ. το H2S  δ. το HNO3 
 
14. Ποιό από τα επόμενα χθμικά ςτοιχεία είναι περιςςότερο οξειδωτικό;  
α. το Cl2  β.το  Βr2  γ. το F2   δ. το Ι2 
 
 


