
   

 

1η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Προτάσεις Σ-Λ 

1. Το φθόριο στις ομοιοπολικές ενώσεις του έχει πάντα αριθμό οξείδωσης -1,διότι είναι το 

ηλεκτροαρνητικότερο χημικό στοιχείο.Σ 

2. Τα μέταλλα στις χημικές τους ενώσεις έχουν θετικούς αριθμούς οξείδωσης.Σ 

3. Στο μόριο του CL2 το κάθε άτομο του CL έχει αριθμό οξείδωσης ίσο με μηδέν, γιατί ο ομοιοπολικός 

δεσμός μεταξύ τους ειναι μη πολικός. Σ 

4. Ένα άτομο στο μόριο  μιας ομοιοπολικής ένωσης είναι αδύνατο να έχει αριθμό οξείδωσης μηδέν. Λ 

5.  Το υδρογόνο στις χημικές του ενώσεις έχει αριθμό οξείδωσης -1 ή +1. Σ 

6. Όταν ένα χημικό στοιχείο έχει αριθμό οξείδωσης -1, σημαίνει ότι το άτομό του έχει προσλάβει ένα 

ηλεκτρόνιο. Λ 

7. Είναι δυνατόν άτομα του ίδιου στοιχείου στο μόριο  μιας ομοιοπολικής ένωσης να έχουν 

διαφορετικούς αριθμούς οξείδωσης. Σ 

8. Όταν αντιδρά το F2 με οποιαδήποτε χημική ουσία, συμπεριφέρεται σαν οξειδωτικό. Σ 

9. Όταν αντιδρά το Η2 με δραστικά μέταλλα, συμπεριφέρεται σαν οξειδωτικό, ενώ όταν αντιδρά με 

αμέταλλα, συμπεριφέρεται σαν αναγωγικό. Σ 

10. Το Η2S σε μια αντίδραση οξειδοαναγωγής μπορεί να δράσει σαν οξειδωτικό ή σαν αναγωγικό. Λ 

11. Κάθε αντίδραση ανάμεσα σε ένα χημικό στοιχείο και σε μια χημική ένωση είναι οξειδοαναγωγική 

αντίδραση. Σ 

12. Στην αντίδραση Η2 + Cl2 → 2HCl, τα άτομα του χλωρίου προσλαμβάνουν ηλεκτρόνια, επομένως 

ανάγονται. Λ 

13. Τα μέταλλα σε ελεύθερη κατάσταση εμφανίζουν αναγωγικό χαρακτήρα. Σ 

14. Κατά την μετατροπή:   CH3 CH CH3  CH3 C  CH3 
              |           || 
                         OH                      O 
 O αριθμός οξείδωσης του δευτεροταγούς άνθρακα μεταβάλλεται από 0 σε -2. Λ 

15. Οι αντιδράσεις σύνθεσης είναι πάντα αντιδράσεις οξειδοαναγωγής. Σ 

16. Κάθε αποβολή ηλεκτρονίων είναι οξείδωση και κάθε οξείδωση είναι αποβολή ηλεκτρονίων. Λ 

17. Όλες οι οξειδωτικές ενώσεις περιέχουν οξυγόνο. Λ 

18. Το Cl έχει Α.Ο. -1 στις ιοντικές ενώσεις του, ενώ στις ομοιοπολικές  έχει Α.Ο. = -1, +1, +3, +5, +7 Σ 

19. Το  οξυγόνο στην ένωση ΟF2 έχει Α.Ο. -2.Λ 

20. Στην αντίδραση  3ΝΟ2 + H2O    2HNO3 + NO, το ΝΟ2 δρα ως οξειδωτικό και ως αναγωγικό . Σ 



   

 

Πολλαπλής επιλογής 
1. Ο  αριθμός οξείδωσης του Η στην ένωση ΝαΗ είναι: 
α. +1   β. -1   γ. +2   δ. -2 
 
2. Ο  αριθμός οξείδωσης του Ο μπορεί να πάρει τις τιμές: 
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 χημικές ενώσεις το S έχει το μεγαλύτερο αριθμό οξείδωσης; 
α. S8   β. NaHSO3  γ.H2S2O7  δ. CaSO3 
 
4.  Το CL έχει αριθμό οξείδωσης +5 στην ένωση: 
α. FeCL3  β.HCLO4  γ. Ca(CLO3)2  δ. NaCLO 
 
5. Ένα μονοατομικό ιον έχει 13 πρωτόνια, 14 νετρόνια και 10 ηλεκτρόνια. Ο  αριθμός οξείδωσης του 
ιόντος είναι: 
α. -3   β. -1   γ. +3   δ. +4 
 
6. Οι αριθμοί οξείδωσης των ατόμων άνθρακα 1,2,3 στην οργανική ένωση: 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. Στην αντίδραση  C + 2F2  CF4 ισχύει ότι: 
α. ο C αποβάλλει ηλεκτρόνια.  β. το F2  δρα ως αναγωγικό   
γ. το F2 οξειδώνεται.    δ. ο C οξειδώνεται από 0 σε +4 
 

9. Στην αντίδραση  H2O2 + 2HΙ  Ι2 + 2H2O, το H2O2: 
α. είναι το οξειδωτικό    β. είναι το αναγωγικό    
γ. οξειδώνεται.    δ. αποβάλλει ηλεκτρόνια. 
 
10. Το ΚΜnΟ4 σε αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, είναι οξειδωτικό επειδή:  
α. είναι άλας     β. περιέχει οξυγόνο    
γ. το Μn στην ένωση αυτή έχει το max Α.Ο. δ. το Μn οξειδώνεται. 
 

11.Ποιά από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστή για την αντίδραση C + 4HNO3   CΟ2+ 4NO2+ 2H2O 
α. είναι μεταθετική    β. ο C ανάγεται    
γ. το HNO3 δρα ως οξειδωτικό  δ. ο C προσλαμβάνει ηλεκτρόνια. 
 

12. Ποιά από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστή για την αντίδραση 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. ορισμένα άτομα Ο οξειδώνονται κ άλλα ανάγονται  
 
13. Ποιά από τις επόμενες ενώσεις δε μπορεί να δράσει σαν αναγωγικό; 
α. το Zn  β. η NH3  γ. το H2S  δ. το HNO3 
 
14. Ποιό από τα επόμενα χημικά στοιχεία είναι περισσότερο οξειδωτικό;  
α. το Cl2  β.το  Βr2  γ. το F2   δ. το Ι2 
 
 


