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Oxidace a redukce 

 

pracovní list  

 

OPAKUJEME 

Oxidační číslo je zdánlivý náboj –ve sloučeninách kladný 

nebo záporný, u nevázaných prvků je nula. 

Oxidační číslo využíváme při tvoření názvů sloučenin a 

naopak a pro určení redoxních rovnic. 

Nejčastější oxidační čísla prvků jsou uvedeny v tabulce. 

Oxidace je děj, kdy atom elektrony ztrácí a jeho 

oxidační číslo se zvyšuje. 

Redukce je děj, kdy atom elektrony přijímá a jeho 

oxidační číslo se snižuje. 

Oxidace aredukce probíhají najednou – jeden atom 

elektrony uvolňuje, druhý je přijímá. 

 

 



CVIČENÍ 

 

1)Doplň oxidační čísla atomů ve sloučeninách: 

K  Cl              Cu  Cl2     Na OH    Ca  CO3       H2   SO4 

 

2) Označ zápis redukce R  a zápis oxidace  O: 

Na0                           NaI 

O0                                             O-II 

MnVII                        MnII 

CrIV                           CrII 

CuII                                           Cu0 

S-II                                               SIV 

Kolik elektronů prvek uvolňuje  ( přijímá) ? 

 

3) Zjisti, zda-li je reakce redoxní, pokud ano, zapiš schéma 

oxidace a redukce. Rovnice vyčísli. 

C    +    O2                                 CO2 

……………………………………… 

……………………………………… 

 



NaI    +    Br2                              NaBr    +    I2 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

NaOH    +    H2SO4               Na2SO4    +    H2O 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

4)Zapiš chemickou rovnicí a rozhodni, jestli reakce je 

redoxní: 

a) reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou 

 

b) slučování kyslíku a vápníku 

 

c) rozklad vápence 

 

d) slučování olova a síry 

 

 

 



Oxidace a redukce 

pracovní list - řešení 

1)Doplň oxidační čísla atomů ve sloučeninách: 

K I Cl -I             CuII  Cl2
-II          NaI OH -I      Ca II CO3 

-II
         H2 

I
  SO4

-II 

 

2) Označ zápis redukce R  a zápis oxidace  O: 

Na0                           NaI             O , - 1 elektron 

O0                                             O-II                      R,  +2 elektrony 

MnVII                        MnII            R,  +5 elektronů 

CrIV                           CrII              R,  +2 elektrony 

CuII                                           Cu0             R,  +2 elektrony 

S-II                                               SIV              O,  -6 elektronů 

Kolik elektronů prvek uvolňuje  ( přijímá) ? 

 

3) Zjisti, zda-li je reakce redoxní, pokud ano, zapiš schéma 

oxidace a redukce. Rovnice vyčísli. 

C    +    O2                                 CO2   je redoxní 

C0 CIV 

O2
0                   2O-II 



2 NaI    +    Br2                            2  NaBr    +    I2    je redoxní 

I-I                                I2
0 

Br2
0                         Br-I 

2 NaOH   +   H2SO4               Na2SO4    +   2 H2O   není redoxní 

 

              

4)Zapiš chemickou rovnicí a rozhodni, jestli reakce je 

redoxní: 

a) reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou 

Zn   + 2 HCl          ZnCl2   +   H2       je redoxní 

b) slučování kyslíku a vápníku 

2 Ca   +   O2                  2  CaO               je redoxní 

c) rozklad vápence 

CaCO3             CaO   +   CO2              není redoxní 

d) slučování olova a síry 

Pb   +   S           PbS                         je redoxní 


