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2. ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΝΣΙΔΡΑΕΩΝ 

          2Α.  Αντιδράςεισ ςύνθεςησ  
Fe(s)+S(s) → FeS(s)  
Όργανα – ΣυσκευζςΑντιδραστήρια 
Ύαλoσ ωρολογίου                              ίδθροσ, Fe ςε ςκόνθ 
Δοκιμαςτικόσ ςωλινασ                     Θείο, S ςε ςκόνθ 
 Λφχνοσ  
Ξφλινθ λαβίδα 
πάτουλα 
Μαγνιτθσ 
ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 Αναμιγνφουμε μικρζσ ποςότθτεσ ςτερεϊν Fe και  S ςε φαλο ωρολογίου. 

 Πλθςιάηουμε το μαγνιτθ ςτο μίγμα. 
Σι παρατθρείτε;………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ζχει πραγματοποιθκεί κατά τθ γνϊμθ ςασ χθμικι αντίδραςθ και γιατί; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Μεταφζρουμε τισ αρχικζσ ποςότθτεσ Fe και  S ςτον δοκιμαςτικό ςωλινα και κερμαίνουμε 
προςεκτικά το μίγμα ςτον λφχνο. 

 Πλθςιάηουμε το μαγνιτθ ςτον δοκιμαςτικό ςωλινα. 
Σι παρατθρείτε;……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Πραγματοποιικθκε χθμικι αντίδραςθ και γιατί; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ε ποια κατθγορία χθμικϊν αντιδράςεων ανικει ωσ προσ τθν ενεργειακι μεταβολι που 
παρατθρικθκε;………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφοφ παρατθριςετε τι ουςίεσ αντιδροφν και τι ουςίεσ παράγονται  ςτισ παραπάνω χθμικζσ 
αντιδράςεισ ασ αιτιολογιςουμε τον χαρακτθριςμό τουσ ςαν «αντιδράςεισ ςφνκεςθσ». 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ΕΜΠΕΔΩΗ 
Να ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω αντιδράςεισ: 
H2(g) +   Cl2(g)   →  …………..                                C(s)   +   O2 (g) →    ………….                                                                                                               
             N2 (g)  +  H2 (g)  →   …………..                                Mg (s)  +  O2 (g)→   ………….    

 

 

2Β.  Αντιδράςεισ  αποςύνθεςησ   

H2O2(l)→   H2(g) + O2(g) 

Όργανα – Συσκευζς Αντιδραστήρια 

 

            Δοκιμαςτικόσ ςωλινασ                                     H2O2(l)30%w/v 

            ςπάτουλα  

            παραςχίδα                                                            ΜnO2 

 

 



ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

           ●Ειςάγουμε ποςότθταH2O2(l)30%w/v ςτο δοκιμαςτικό ςωλινα. 

Tι παρατθρείτε; 

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

           ● Προςκζτουμε πολφ μικρι ποςότθτα   ΜnO2   μζςα ςτον δοκιμαςτικό ςωλινα. 

            θμειϊνουμε τισ παρατθριςεισ μασ.             

…………………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………………… 

           ●Πλθςιάηουμε μιςοςβθςμζνθ παραςχίδα ςτο αζριο που εκλφεται. Σι ςυμβαίνει και 

γιατί;            

Πραγματοποιικθκε χθμικι αντίδραςθ ; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Για ποιο λόγο πιςτεφετε ότι χρθςιμοποιιςαμετο   ΜnO2;υμμετείχε ςτθν αντίδραςθ ςαν 
αντιδρϊν ςϊμα; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Hαντίδραςθ που πραγματοποιικθκε ςε ποια κατθγορία χθμικϊν αντιδράςεων ανικει ωσ 
προσ τθν ενεργειακι μεταβολι που παρατθρικθκε; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφοφ παρατθριςετε τι ουςίεσ αντιδροφν και τι ουςίεσ παράγονται  ςτισ παραπάνω χθμικζσ 
αντιδράςεισ ασ αιτιολογιςουμε τον χαρακτθριςμό τουσ ςαν «αντιδράςεισ αποςφνκεςθσ». 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ΕΜΠΕΔΩΗ 
Να ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω αντιδράςεισ: 

 

HgO(s)   → …….  +   ……..                                             

ΗnO(s) →  …..  +   …… 

KCl (s)→  …….+ ……                                                              

HCl(g)→…..+  ….. 

 

            3Γ. Aντιδράςεισδιάςπαςησ 
 
KClO3(s)  →KCl + 3/2 O2(g) 
Όργανα – ΣυσκευζςΑντιδραστήρια 
           Δοκιμαςτικόσ ωλινασ μεγάλοσ             KClO3ςτερεό 
           Μεταλλικό ςτιριγμα 
           Λφχνοσ  
           Παραςχίδα 
           ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
●το δοκιμαςτικό  ςωλινα που είναι ςτερεωμζνοσ με τθ λαβίδα  ςτον ορκοςτάτθ, ρίχνουμε 
μικρι   ποςότθτα (περίπου 1 g)   KClO3 . 
Περιγράψτε τθ φυςικι κατάςταςθ και το χρϊμα του …………………………………………………………… 
        ●Ανάβουμε το λφχνο και κερμαίνουμε το ςωλινα ςε χαμθλι κερμοκραςία  μζχρι να 
λιϊςει το   KClO3. 



Περιγράψτε τϊρα τθ φυςικι κατάςταςθ και το χρϊμα του 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      ●Θερμαίνουμε ιςχυρά και με προςοχι το ςωλινα και όταν αρχίςει θ βράςθ, 
απομακρφνουμε το  λφχνο. 
       ●Ρίχνουμε μζςα  ςτο ςωλινα μιςοςβθςμζνθ τθν παραςχίδα του ξφλου. 
   Σι παρατθρείτε ; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   Πϊσ εξθγείτε το φαινόμενο; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ποια διαφορά παρατθρείτε μεταξφ των αντιδράςεων αποςφνκεςθσ και διάςπαςθσ; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
EΜΠΕΔΩΗ 
Θ χθμικι αντίδραςθ: 
CaCO3(s)  →CaO(s) + CO2(g)  
είναι  οξειδοαναγωγικι  αντίδραςθ;  Αιτιολογιςτε:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
 


