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Oxidačně redukční rovnice

Pracovní list



Vyčísli oxidačně redukční rovnici č. 1
• - doplň oxidační čísla všech prvků

• - sestav pomocné rovnice prvků, u kterých se mění
oxidační číslo

• - zkřížené počty přecházejících elektronů přiřaď
k prvkům, u kterých dochází ke změně oxidačního čísla

• - dorovnej počty ostatních prvků na obou stranách 
rovnice

KClKClOKClO +⎯→⎯ 43

ClKOClKOClK +⎯→⎯ 43

KClKClOKClO +⎯→⎯ 43

⎯→⎯

⎯→⎯



Vyčísli oxidačně redukční rovnici č. 2

• - doplň oxidační čísla všech prvků

• - sestav pomocné rovnice prvků, u kterých se mění
oxidační číslo

• - zkřížené počty přecházejících elektronů přiřaď
k prvkům, u kterých dochází ke změně oxidačního čísla

• - dorovnej počty ostatních prvků na obou stranách 
rovnice

OHClFeClHOHClFe 23222 +⎯→⎯++

⎯→⎯

⎯→⎯

OHFeClHClOHFeCl 23222 +⎯→⎯++

OHFeClHClOHFeCl 23222 +⎯→⎯++



Vyčísli oxidačně redukční rovnici č. 3

• - doplň oxidační čísla všech prvků

• - sestav pomocné rovnice prvků, u kterých se mění
oxidační číslo

• - zkřížené počty přecházejících elektronů přiřaď
k prvkům, u kterých dochází ke změně oxidačního čísla

• - dorovnej počty ostatních prvků na obou stranách 
rovnice

OHClClMnOMnClH 2222 ++⎯→⎯+

⎯→⎯

⎯→⎯

OHClMnClMnOHCl 2222 ++⎯→⎯+

OHClMnClMnOHCl 2222 ++⎯→⎯+



Vyčísli oxidačně reduční rovnici č. 4
• - doplň oxidační čísla všech prvků

• - sestav pomocné rovnice prvků, u kterých se mění
oxidační číslo

• - zkřížené počty přecházejících elektronů přiřaď
k prvkům, u kterých dochází ke změně oxidačního čísla

• - dorovnej počty ostatních prvků na obou stranách 
rovnice

ClHOBrHOHBrOClH +⎯→⎯++ 322

⎯→⎯

⎯→⎯

HClHBrOOHBrHClO +⎯→⎯++ 322

HClHBrOOHBrHClO +⎯→⎯++ 322



Vyčísli oxidačně reduční rovnici č. 5

• - doplň oxidační čísla všech prvků

• -sestav pomocné rovnice prvků, u kterých se mění
oxidační číslo

• - zkřížené počty přecházejících elektronů přiřaď
k prvkům, u kterých se mění oxidační číslo

• - dorovnej počty ostatních prvků na obou stranách 
rovnice

⎯→⎯

⎯→⎯

( ) ( ) ( ) OHNOMnNOHMnO IIIIII
2324 ++⎯→⎯++ −+−+−

( ) ( ) ( ) OHONMnONHOMn IIIIII
2324 ++⎯→⎯++

−+−+−

( ) ( ) ( ) OHNOMnNOHMnO IIIIII
2324 ++⎯→⎯++ −+−+−

( ) ( ) ( ) OHNOMnNOHMnO IIIIII
2324 ++⎯→⎯++ −+−+−



Vyčísli oxidačně redukční rovnici č. 6

• - doplň oxidační čísla všech prvků

• - sestav pomocné rovnice prvků, u kterých se mění oxidační
číslo

• - zkřížené počty přecházejících elektronů přiřaď k prvkům,  
u kterých dochází ke změně oxidačního čísla

• - dorovnej počty ostatních prvků na obou stranách rovnice

OHOSKOSMnIOSHIKOMnK 24242424 +++⎯→⎯++

OHSOKMnSOISOHKIKMnO 24242424 +++⎯→⎯++

⎯→⎯

⎯→⎯

OHSOKMnSOISOHKIKMnO 24242424 +++⎯→⎯++



 
 

Metodický pokyn 
 

1.Po obdržení pracovního listu žáci pracují samostatně. 
2.Během vlastní práce žákům neposkytujeme žádné dodatečné 
    informace. 
3.Při práci by měli mít žáci na lavici pracovní list, volný list papíru, 

psací potřeby a periodickou tabulku prvků. 
4.Časová dotace na vyřešení úkolu cca 10 minut. 
5.Po uplynutí zadaného času dostanou žáci správné řešení úloh, které 

je uvedeno v prezentaci. 
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