
Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. 

1) Αντιδράσεις σύνθεσης: Στις αντιδράσεις αυτές δύο ή περισσότερα στοιχεία 

ενώνονται προς σχηματισμό μιας χημικής ένωσης. 

π.χ.   C  +  O2   →   CO2   

2) Αντιδράσεις αποσύνθεσης:  Στην αποσύνθεση μια ένωση διασπάται στα 

στοιχεία της. 

π.χ.   2 HgO   →   2 Hg  +  O2   

3) Αντιδράσεις διάσπασης:  Στις αντιδράσεις διάσπασης μια ένωση διασπάται 

σε απλούστερες ενώσεις ή σε στοιχεία. 

π.χ.   2 KClO3   →   2 KCl  +  3 O2   



Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. 

4) Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης: Στις αντιδράσεις αυτές  ένα στοιχείο 

που βρίσκεται σε ελεύθερη κατάσταση αντικαθιστά ένα άλλο στοιχείο που 

βρίσκεται σε μία ένωσή του. 

Το στοιχείο που αντικαθίσταται είναι λιγότερο δραστικό από το στοιχείο που 

βρίσκεται σε ελεύθερη κατάσταση. 

Σειρά δραστικότητας ορισμένων μετάλλων και αμετάλλων. 

Περιπτώσεις αντιδράσεων απλής αντικατάστασης. 

4 Α) Αντίδραση απλής αντικατάστασης της μορφής: 

Μέταλλο 1  +  άλας 1  →   άλας 2  +  μέταλλο 2  

π.χ.  Zn  +  CuSO4  →  ZnSO4  +  Cu  



4 B) Αντίδραση απλής αντικατάστασης της μορφής: 

Αμέταλλο 1  +  άλας 1  →   άλας 2  +  αμέταλλο 2  

π.χ.  Cl2  +  2 NaI  →  2 NaCl  +  I2  

Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. 

4 Γ) Αντίδραση απλής αντικατάστασης της μορφής: 

Μέταλλο  +  οξύ  →   άλας  +  υδρογόνο  

π.χ.  Fe  +  2 HCl  →  FeCl2  +  H2  

Για να γίνει ή αντίδραση θα πρέπει το μέταλλο να είναι δραστικότερο του υδρογόνου. 

Στις περιπτώσεις αντιδράσεων απλής αντικατάστασης 4 Α) και 4 Γ) το μέταλλο 

εμφανίζεται στα προϊόντα με το μικρότερο αριθμό οξείδωσης. Εξαιρείται ο χαλκός 

που δίνει ενώσεις του Cu+2. 



Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. 

4 Δ) Αντίδραση απλής αντικατάστασης της μορφής: 

Μέταλλο  +  νερό  →   …  +  υδρογόνο  

4 Δ i) Τα πιο δραστικά μέταλλα K, Ba, Ca, Na αντιδρούν με το νερό και 

δίνουν την αντίστοιχη βάση  και Η2. 

π.χ.  Na  +  H2O  →  NaOH  +  ½ H2  

Αντίδραση:  Κ  +  Η2Ο  →  ΚΟΗ  +  ½ Η2  

4 Δ ii) Τα υπόλοιπα πιο δραστικά από το υδρογόνο μέταλλα αντιδρούν με 

υδρατμούς σε υψηλή θερμοκρασία και δίνουν οξείδιο  του μετάλλου και 

υδρογόνο. 

π.χ.  Mg  +  H2O  →  MgO  +  H2  



Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. 

5) Πολύπλοκες οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις:  Στην κατηγορία αυτή 

εντάσσονται οι αντιδράσεις εκείνες που δεν μπορούν να υπαχθούν σε μια από 

τις προηγούμενες κατηγορίες. 

π.χ. Cu  +  4 HNO3(πυκνό)  →  Cu(NO3)2  +  2 NO2  +  2 H2O  

 Η ισοστάθμιση ( η εύρεση των συντελεστών ) των πολύπλοκων 

οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων παρουσιάζει κάποια δυσκολία. Δύο μέθοδοι 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ισοστάθμιση μιας πολύπλοκης 

αντίδρασης οξειδοαναγωγής: 

1. Μέθοδος ημιαντιδράσεων. Αυτή στηρίζεται στις ημιαντιδράσεις ιόντων - 

ηλεκτρονίων της οξειδωτικής και αναγωγικής ουσίας. 

2. Μέθοδος μεταβολής του αριθμού οξείδωσης. Αυτή βασίζεται στις 

μεταβολές του αριθμού οξείδωσης του οξειδωτικού και αναγωγικού.  



Βήματα για τη γραφή μιας πολύπλοκης οξειδοαναγωγικής 

αντίδρασης με τη μέθοδος μεταβολής του αριθμού οξείδωσης. 

1ο Βήμα: Γράφουμε τα αντιδρώντα (οξειδωτική και αναγωγική ουσία). Αν η αντίδραση 

γίνεται σε όξινο περιβάλλον γράφουμε και το μόριο του οξέος που παίρνει μέρος στην 

αντίδραση. 

2ο Βήμα: Γράφουμε τα προϊόντα όπως προκύπτουν από τους πίνακες των 

οξειδωτικών και αναγωγικών στοιχείων. 

3ο Βήμα: Βρίσκουμε τη μεταβολή του Α.Ο. του στοιχείου που οξειδώνεται (αναγωγικό) 

και του στοιχείου που ανάγεται (οξειδωτικό). Αν το στοιχείο που οξειδώνεται ή ανάγεται 

έχει δείκτη στα αντιδρώντα, τον λαμβάνουμε υπόψη για τη μεταβολή του Α.Ο. 

4ο Βήμα: Διαιρούμε τη μεταβολή του Α.Ο. του αναγωγικού και οξειδωτικού στοιχείου με 

το μέγιστο κοινό διαιρέτη τους για να έχουμε τους μικρότερους δυνατούς ακέραιους 

συντελεστές στη χημική εξίσωση της αντίδρασης. 



Βήματα για τη γραφή μιας πολύπλοκης οξειδοαναγωγικής 

αντίδρασης με τη μέθοδος μεταβολής του αριθμού οξείδωσης. 

5ο Βήμα: Η μεταβολή του Α.Ο. του στοιχείου που οξειδώνεται μπαίνει ως συντελεστής 

στην ένωση του στοιχείου που ανάγεται συνήθως στα αντιδρώντα και αντίστροφα. Έτσι 

επιτυγχάνουμε: 

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

6ο Βήμα: Βάζουμε συντελεστές όπου χρειάζεται για να έχουμε ίσα άτομα από κάθε 

στοιχείο στα αντιδρώντα και τα προϊόντα. 

7ο Βήμα: Προτελευταία ισοσταθμίζουμε τα άτομα υδρογόνου στα δύο μέλη της χημικής 

εξίσωσης, προσθέτοντας στο μέλος που χρειάζεται τον κατάλληλο αριθμό μορίων νερού. 

8ο Βήμα: Τελευταία μετράμε τα άτομα οξυγόνου για να επαληθεύσουμε ότι βάλαμε τους 

σωστούς συντελεστές στη χημική εξίσωση της αντίδρασης. 



Παραδείγματα πολύπλοκων οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. 



Παραδείγματα πολύπλοκων οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. 



Ασκήσεις στις αντιδράσεις οξειδοαναγωγής. 

1) Εύρεση σε μία αντίδραση ποιο είναι το οξειδωτικό και ποιο το αναγωγικό 

σώμα. 

2) Συμπλήρωση χημικών εξισώσεων αντιδράσεων. 

3) Ασκήσεις με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς  βασισμένους σε κάποια 

οξειδοαναγωγική αντίδραση. 



Επίλυση άσκησης με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς. 

1ο Βήμα: Μετατρέπουμε τα δεδομένα της άσκησης σε mol. 

2ο Βήμα: Γράφουμε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης. 

3ο Βήμα: Εφαρμόζουμε τη μέθοδο των τριών με βάση τους συντελεστές των 

ενώσεων ή των στοιχείων που μας ενδιαφέρουν στη χημική εξίσωση της 

αντίδρασης. 

4ο Βήμα: Μετατρέπουμε τα mol της ζητούμενης ένωσης ή στοιχείου που βρήκαμε 

στο 3ο βήμα στις επιθυμητές μονάδες (π.χ. μάζα, όγκο σε STP συνθήκες κλπ.). 



Ασκήσεις με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς 

βασισμένους σε κάποια οξειδοαναγωγική αντίδραση. 

1) Εύρεση σε τι είδους δοχείο θα αποθηκευτεί μια χημική ουσία. 

2) Εύρεση της ποσότητας προϊόντος που παράγεται ή της ποσότητας 

αντιδρώντος που χρησιμοποιείται σε μία οξειδοαναγωγική αντίδραση. 

3) Υπολογισμός της σχετικής ατομικής μάζας (Ar) ή του αριθμού οξείδωσης 

ενός μετάλλου με βάση στοιχειομετρικούς υπολογισμούς. 

4) Εύρεση σύστασης μίγματος. 



Παραδείγματα ασκήσεων με στοιχειομετρικούς 

υπολογισμούς βασισμένους σε κάποια οξειδοαναγωγική 

αντίδραση. 



Παραδείγματα ασκήσεων με στοιχειομετρικούς 

υπολογισμούς βασισμένους σε κάποια οξειδοαναγωγική 

αντίδραση. 



Παραδείγματα ασκήσεων με στοιχειομετρικούς 

υπολογισμούς βασισμένους σε κάποια οξειδοαναγωγική 

αντίδραση. 



Παραδείγματα ασκήσεων με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς 

βασισμένους σε κάποια οξειδοαναγωγική αντίδραση. 

Άσκηση 56 

σχολικού 

βιβλίου 

σελίδα 39. 

Λύση άσκησης 

56 σχολικού 

βιβλίου. 


