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Prvek, který není ve sloučenině, má ox. číslo vždy 
rovno nule.

Napiš vzorce, doplň oxidační čísla.
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oxid siřičitý

Napiš vzorce, doplň oxidační čísla.
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Redoxní
reakce

• dochází ke změnám oxidačních 
čísel atomů (-IV až VIII).

Redukce 

Redukční 
činidlo

• způsobuje redukci nějakého 
prvku
• samo se oxiduje
• H2, C, koks, uhlí - dobře hoří

• ox. číslo prvku se zmenšuje
• atom přijímá e-

O + 2 e - O
0 -II
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• ox. číslo prvku se zvyšuje
• atom ztrácí e-

Oxidace 

Oxidační 
činidlo

• způsobuje oxidaci jiné látky
• samo se redukuje
• O2, KMnO 4, H 2O2, NO 3

- , 
HNO3 - snadno uvolňují O 2

0 IH - e - H
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Oxidace

Redukce

-IV -III -II -I  0  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII

Dochází k přesunu elektronů.
Není oxidace bez redukce.

X 3121:25

Oxidace mědi na oxid měďnatý (slučování):

Redukce a oxidace probíhají vždy současně.
Redoxní jsou např. ty reakce, u kterých z prvků 
vznikají sloučeniny a ze sloučenin vznikají prvky.

Redukce oxidu měďnatého vodíkem 
(nahrazování):

-II

-II
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Při korozi dochází 
k oxidaci železa 
na oxid železitý. 
Zapiš tuto reakci 
rovnicí.

VIII 1314:29

Zapiš reakce probíhající na katalyzátoru ve výfuku 
automobilu.
1. redukce oxidu dusného na kyslík a dusík

2. oxidace oxidu uhelnatého na oxid uhličitý

2 CO 2
-II

2 N 2 + O 2
0

X 3121:04

Při hoření vždy dochází k redoxním reakcím.
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-II

Při výbuchu vzducholodi 
(1937) došlo k prudké reakci 
vodíku (náplň vzducholodi) se 
vzdušným kyslíkem. Zapiš 
reakci rovnicí .
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• Všechny oxidace jsou reakce látky s kyslíkem.

Zapiš si ta tvrzení, která jsou pravdivá:

• Při hoření látek ve vzduchu probíhá vždy redoxní 
reakce.

• Látky hořící ve vzduchu jsou oxidovány, ale 
redukce neprobíhá.

• Když nějaká látka hoří, probíhá slučování s 
kyslíkem. Tento děj však nemá nic společného s 
redoxními reakcemi.
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Popiš výrobu kyseliny sírové rovnicemi :
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H2SO4
-II
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Připomeň si, co o těchto látkách víš.
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oxid siřičitý

Napiš vzorce, doplň oxidační čísla.

oxid měďnatýměď

vodík voda

oxid železitý

kyslík

oxid dusný

síra

dusík

železo

hydroxid měďnatý

kyselina siřičitá

hydroxid železitý
zpět

O2 H2 H2O

N2 N2O

Cu CuO

Fe Fe2O3

S SO2

Cu(OH)2

Fe(OH)3

H2SO3

0 0

0

0

0

0

-II

-II

-II

-II

-II

-II

-II

-III

I

I

I

I

II

II

III

III

IV

IV


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3

