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ΑΝΤΙΔΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ 

 

Ονοματεπϊνυμο:…………………………………………………………………. Ημερομθνία:………… 

 

Στόχοι του πειράματοσ 

 

Στο τζλοσ του πειράματοσ κα πρζπει να μπορείσ: 

1. Να αναγνωρίηεισ τθν οξειδοαναγωγικι δράςθ των αντιδράςεων απλισ αντικατάςταςθσ.  

2. Να αποδεικνφεισ τθ ςειρά δραςτικότθτασ οριςμζνων μετάλλων.  

 

Απαραίτητα όργανα και αντιδραςτήρια 

Πργανα Αντιδραςτήρια 

8 δοκιμαςτικοί ςωλινεσ 

Στιριγμα δοκιμαςτικϊν ςωλινων 

Διάλυμα  Al2(SO4)3 0.1M  

Διάλυμα  CuSO4 0.1M  

Διάλυμα  AgNO3  0.1M  

Διάλυμα  HCl  1M   

Ζλαςμα Χαλκοφ (Cu) 

Ζλαςμα Ψευδαργφρου (Zn) 

 

Ασ προβληματιςτοφμε: 

        Σφμφωνα με αυτά που γνωρίηεισ μζχρι τϊρα, μπορεί κάποιοσ ςτο εργαςτιριό του να 

παραςκευάςει κακαρό αςιμι (μεταλλικό άργυρο) από κάποιο άλασ του αργφρου (π.χ. από 

νιτρικό άργυρο) και ψευδάργυρο; Με άλλα λόγια πραγματοποιείται θ  παρακάτω αντίδραςθ;  

Zn(s) + AgNO3(aq)     →     Αg(s)      + Zn(NO3)2(aq) 

Αφοφ ςυηθτιςεισ με τουσ ςυμμακθτζσ ςου πραγματοποίθςε τθν παρακάτω δραςτθριότθτα για 

να επαλθκεφςεισ ι να διορκϊςεισ τθν απάντθςι ςου.  

 

Ρειραματική διαδικαςία 

1. Αρίκμθςε 8 δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ και ςε κάκε ζναν τοποκζτθςε τα διαλφματα που 

αναγράφονται ςτον παρακάτω πίνακα. 

2. Στον 1, 3, 5 και 7 ςωλινα πρόςκεςε ζλαςμα Cu. 

3. Στον 2, 4, 6 και 8 ςωλινα πρόςκεςε ζλαςμα Zn. 

4. Στισ κενζσ κζςεισ του παρακάτω πίνακα ςθμείωςε ζνα + όταν πραγματοποιείται αντίδραςθ 

μεταξφ του κάκε διαλφματοσ και του μετάλλου, και ζνα – όταν δεν πραγματοποιείται 

αντίδραςθ. 

 

 Δοκιμαςτικοί ςωλήνεσ 

1, 2 3, 4  5, 6 7, 8 

HCl(aq) AgNO3(aq) CuSO4 (aq) Al2(SO4)3 (aq) 

Cu(s)     

Zn(s)     
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5. Απάντθςε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

 

 Από ποιο μζταλλο είναι πιο δραςτικόσ ο χαλκόσ ςφμφωνα με τα αποτελζςματα του 

πειράματοσ; …………………….. .                 Άρα  CCu > ………..  

 

 Από ποια μζταλλα είναι πιο δραςτικόσ ο ψευδάργυροσ; ……………………………………………………… 

Άρα   ZΖn > ………. > ……….. 

 

 Τι ςθμαίνει, ότι κανζνα μζταλλο δεν αντζδραςε με το Al2(SO4)3; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Άρα   Z> ………. > ……….. > ………. > ……….. 

 

 O χαλκόσ δεν αντζδραςε με το οξφ, ενϊ ο ψευδάργυροσ αντζδραςε.  
      Τι ςυμπζραςμα βγάηετε για το κατιόν υδρογόνου του οξζοσ; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Άρα   Z> ………. > ………. > ……….. > ………. > ……….. 

 

6. Να γράψεισ όςεσ αντιδράςεισ πραγματοποιικθκαν και να ςθμειϊςεισ τισ μεταβολζσ ςτον 

αρικμό οξείδωςθσ των ςτοιχείων.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
 

 

 

 

 


