
Αγαπητά  μου  παιδιά,  

οι συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας είναι πρωτόγνωρες  αλλά εσείς πρέπει να 

συνεχίσετε την προσπάθειά σας. 

Δε γνωρίζουμε ούτε πότε θα δώσετε εξετάσεις, ούτε αν θα περικοπεί κάποιο μέρος 

της εξεταστέας ύλης.  

Νομίζω ότι στη δεδομένη συγκυρία, το καλύτερο που έχετε να κάνετε  είναι 

επαναλήψεις της ύλης, σε όσο μεγαλύτερο βάθος γίνεται. 

Στην κατεύθυνση αυτή, το σχολείο και εγώ στο μέρος που μου αναλογεί, θα σας 

βοηθήσουμε όσο μπορούμε. 

Δημιούργησα μια ηλεκτρονική τάξη για το μάθημα της Χημείας, όπως και άλλοι 

συνάδελφοί μου για άλλα μαθήματα. 

Θα σας παρακαλέσω να ακολουθήσετε τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του σχολείου και να εγγραφείτε στην ηλεκτρονική τάξη, μέσα στην  

τρέχουσα εβδομάδα.  

Εκεί θα αναρτάται υλικό με οδηγίες για τις επαναλήψεις σας και με επαναληπτικά 

θέματα. Θα μπορείτε να ρωτάτε ότι θέλετε και θα μπορούμε, σε ώρες και μέρες που 

θα συναποφασίσουμε, να κάνουμε τηλεδιασκέψεις για πιο άμεση επαφή, καθοδήγηση 

και επίλυση των αποριών σας.  

Θεωρώ ότι θα σας βοηθήσει αρκετά.  

Σας παρακαλώ να συμμετάσχετε σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται αποκλειστικά 

και μόνο για το δικό σας καλό. 

 

ΥΓ.  Κατ΄ εξαίρεση σήμερα αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου υλικό για την 

επανάληψη της «Οξειδοαναγωγής».  

Θα περιμένω τις απαντήσεις σας στο mail  xrkount@sch.gr  έως  τη Δευτέρα  

23/3/2020  και ώρα 15:00 .  

 

Η συνέχεια των επαναλήψεων θα είναι μέσα από την ηλεκτρονική τάξη μας  

(https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=EL530104).  

 

Χρήστος Κουντουρόγιαννης 

   

mailto:xrkount@sch.gr


ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                                                 ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ 

 

ΧΗΜΕΙΑ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ                         Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας 

 

1 

ΘΕΩΡΙΑ    
 Πρέπει να γνωρίζετε καλά τις έννοιες : «οξείδωση και αναγωγή» (όλοι οι ορισμοί)   

 Πρέπει να γνωρίζετε καλά τις έννοιες : «οξειδωτικό και αναγωγικό σώμα»  

 Πρέπει να  μπορείτε να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης ενός ατόμου, τόσο  

αλγεβρικά  όσο και με βάση τον ορισμό του αριθμού οξείδωσης. 

 Πρέπει να μπορείτε να ισοσταθμίσετε μια δεδομένη χημική εξίσωση. 

 Πρέπει να μπορείτε να συνδέετε  τον αριθμό  οξείδωσης ενός στοιχείου σε μία ένωση, 

με τη θέση αυτού στον Περιοδικό Πίνακα.    

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
 

1. Γιατί ο ορισμός της οξείδωσης ως η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ενός ατόμου ή ιόντος είναι 

γενικότερος από τον ορισμό της οξείδωσης ως αποβολή ηλεκτρονίων; 
 
2. Ο φωσφόρος οξειδώνεται από το πυκνό νιτρικό οξύ, σύμφωνα με την εξίσωση: 

P + HNO3  →   H3PO4 + NO2 + H2O (χωρίς συντελεστές) 

α) Να εξηγήσετε γιατί η αντίδραση είναι οξειδοαναγωγική και να σημειώσετε ποιο στοιχείο 

οξειδώνεται και ποιο ανάγεται, καθώς και ποιο είναι το οξειδωτικό και ποιο το αναγωγικό σώμα. 

β) Να γράψετε την αντίδραση συμπληρωμένη με τους κατάλληλους συντελεστές. 

 

3. Δίνεται η μη ισοσταθμισμένη αντίδραση: 

VO2
+

(aq)    +   H
+

(aq)   +   Fe(s)    →    VO2
+

(aq) + Fe
2+

(aq)  +  H2O(ℓ) 

α) Να εξηγήσετε γιατί η αντίδραση είναι οξειδοαναγωγική αναφέροντας τις μεταβολές στους 

αριθμούς οξείδωσης. 

β) Να συμπληρώσετε την αντίδραση με τους κατάλληλους συντελεστές. 

 

4. Το πρωσσικό μπλε είναι μία μπλε χρωστική ουσία που αποτελείται από τα ιόντα Fe
2+

, Fe
3+

 και 

CN
−
 και έχει τύπο Fe7(CN)18. Χρησιμοποιείται ως αντίδοτο σε δηλητηρίαση βαρέων μετάλλων, 

π.χ. του Θαλλίου (Tl). Πόσα ιόντα Fe
2+

 και Fe
3+

 αντιστοιχούν στον τύπο Fe7(CN)18; 

α) 3 Fe
2+

 και 4 Fe
3+

                         

β) 1 Fe
2+

 και 6 Fe
3+

 

γ) 4 Fe
2+

 και 3 Fe
3+

  

δ) 5 Fe
2+

 και 2 Fe
3+

 

 

5. Η βιταμίνη C ή ασκορβικό οξύ έχει μοριακό τύπο C6H8O6 και στα υδατικά της διαλύματα 

λειτουργεί ως ασθενές οξύ. Αντιδρά με το Ι2 σύμφωνα με την εξίσωση: 

C6H8O6(aq)   +   I2(aq)   →   2HI(aq) + C6H6O6(aq) 

Με βάση την αντίδραση αυτή συμπεραίνουμε ότι: 

α) το ασκορβικό οξύ λειτουργεί ως οξειδωτικό 

β) το ασκορβικό οξύ οξειδώνεται 

γ) το pH του διαλύματος αυξάνεται κατά τη διάρκεια της αντίδρασης 

δ) το pH του διαλύματος μένει σταθερό κατά τη διάρκεια της αντίδρασης 

 

6. Δίνεται η χημική εξίσωση (χωρίς συντελεστές):   

NH3(g)   +   NO2(g)    →    N2(g)   +   H2O(ℓ) 

Να εξηγήσετε γιατί η αντίδραση είναι οξειδοαναγωγική αναφέροντας ποιο στοιχείο οξειδώνεται 

και ποιο ανάγεται και να συμπληρώσετε την εξίσωση με τους κατάλληλους συντελεστές (τους 

μικρότερους δυνατούς ακέραιους). 
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7. 11,9 g κασσιτέρου (Sn) προστίθενται σε περίσσεια διαλύματος HCl, οπότε αντιδρά σύμφωνα με 

την εξίσωση: Sn(s) + 2HCl (aq) → SnCl2(aq) + H2(g)   

α) Αν από την αντίδραση ελευθερώνονται 2,24 L H2 σε STP, ποια είναι η σχετική ατομική μάζα 

του κασσιτέρου; 

β) Όλη η ποσότητα του σχηματιζομένου SnCl2 οξειδώνεται από διάλυμα ΚΜnO4, οξινισμένου με 

HCl, προς χλωριούχο ένωση του Sn του τύπου SnClx, σύμφωνα με την εξίσωση: 

ΚΜnO4 + SnCl2 + ΗCl → MnCl2 + SnClx + KCl + H2O 

i. Nα γράψετε την αντίδραση σωστά συμπληρωμένη με τους κατάλληλους συντελεστές 

(συναρτήσει του x). 

ii. Αν η ποσότητα του παραγόμενου SnCl2, από την πρώτη αντίδραση, αποχρωματίζει ακριβώς 40 

mL διαλύματος ΚΜnO4 1 Μ, να υπολογιστεί η τιμή του x. 

 

8. To φωσφορώδες οξύ, Η3ΡΟ3, είναι ένα πολύ ισχυρό αναγωγικό σώμα. Έτσι. π.χ. ανάγει διάλυμα 

ΑgNO3 σε μεταλλικό άργυρο, σύμφωνα με την εξίσωση: 

ΑgNO3 + H2O + H3PO3  →   Ag  +  H3PO4 + HNO3 

α) Nα ισοσταθμίσετε την παραπάνω εξίσωση. 

β) Να υπολογίσετε τη μάζα του αργύρου που σχηματίζεται με την πλήρη αντίδραση 100 mL 

διαλύματος ΑgNO3 0,1 M με H3PO3. 

γ) Να εξηγήσετε πως μεταβάλλεται το pH του διαλύματος κατά την εξέλιξη της παραπάνω 

αντίδρασης. 

 

9. H χλωρίωση στις πισίνες επιτυγχάνεται με τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου (NaClO). H τυχόν 

περίσσεια NaClO μπορεί να καταστραφεί με τη χρήση θειώδους νατρίου (Na2SO3), σύμφωνα με 

την αντίδραση:   Na2SO3 + NaClO → Na2SO4 + NaCl 

α) Να εξηγήσετε γιατί η αντίδραση είναι οξειδοαναγωγική. Ποιο σώμα παίζει το ρόλο του 

αναγωγικού στην περίπτωση αυτή; 

β) Να υπολογίσετε την απαιτούμενη μάζα Na2SO3 για την καταστροφή 298 g NaClO. 

γ) Το NaClO αντιδρά με το HCl, παράγοντας Cl2, H2O και NaCl. Να γράψετε την πλήρη χημική 

εξίσωση της αντίδρασης. 

 

10. Ο τελλουρίτης είναι ένα ορυκτό που περιέχει διοξείδιο του τελλουρίου, TeO2. Δείγμα του 

ορυκτού αυτού διαλύεται σε θειικό οξύ και το διάλυμα που προκύπτει αντιδρά με διάλυμα 

K2Cr2O7 προς σχηματισμό μετατελλουρικού οξέος, H2TeO4. Η αντίδραση περιγράφεται από την 

εξίσωση (χωρίς συντελεστές):    

TeO2 + K2Cr2O7 + H2SΟ4 → H2TeO4  +  Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 

α) Να αναγνωρίσετε ποιο στοιχείο οξειδώνεται και ποιο ανάγεται και να ξαναγράψετε την 

αντίδραση συμπληρωμένη με τους κατάλληλους συντελεστές. 

β) Mετά τη διάλυση του ορυκτού στο θειικό οξύ, προστίθενται 60 mL διαλύματος K2Cr2O7 0,02 

M και η περίσσεια του K2Cr2O7 αντιδρά πλήρως με 12 mL FeSΟ4 0,1 M. 

i. Να γράψετε την αντίδραση του K2Cr2O7 με το FeSO4  και να υπολογίσετε τα mol της 

περίσσειας του K2Cr2O7. 

ii. Να υπολογίσετε τα mol του K2Cr2O7 που αντέδρασαν με τον τελλουρίτη, καθώς και τη μάζα 

του τελλουρίτη στο δείγμα του ορυκτού. Για το TeO2, Mr = 160. 
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Απαντήσεις 
 

 

 

 

1. δεν καλύπτει τις περιπτώσεις ομοιοπολικών ενώσεων. Π.χ. στην αντίδραση, Η2 + Cl2 → 2HCl 

2. P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O 

3. 2VO2
 +

(aq) + 4H
+

(aq) + Fe(s) →2VO2
+

(aq) + 2H2O(ℓ) + Fe
2+

(aq) 

4.  Α. 

5. Β. 

6. 8NH3(g) + 6NO2(g) → 7N2(g) + 12H2O(ℓ)    

7. α) 119, β) ii. x = 4 
8. α) 2ΑgNO3 + H2O + H3PO3 → 2Ag + H3PO4 + 2HNO3 

β) 1,08 g. γ) Μειώνεται, λόγω σχηματισμού ισχυρού οξέος 

9. β) 504 g.   γ) NaClO + 2HCl → Cl2 + H2O + NaCl 

10. α) Οξειδώνεται το Te από +4 σε +6 και ανάγεται το Cr από +6 σε +3. 

          3TeO2 + K2Cr2O7 + 4H2SΟ4 →  3H2TeO4 + Cr2(SO4)3 + Κ2SO4 + H2O 

β) i. 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SΟ4 →  3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + Κ2SO4 + 7H2O 

Τα mol της περίσσειας του K2Cr2O7 είναι ίσα με 2·10
−4

 mol. 

ii. 10
−3

 mol K2Cr2O7 αντέδρασαν, 0,48 g TeO2. 
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