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2Cu0 -4e → 2Cu+II



Pokus: Horenie medi



Redoxné reakcie

◦ Reakcie, pri ktorých dochádza k zmene oxidačného čísla 

atómov alebo iónov

◦ Reakcie, spojené s odovzdávaním a prijímaním elektrónov 

2Cu + O2→ 2CuO
0 0 II -II



Aktivita č. 1
Ktoré z nasledovných reakcií sú redoxné?

a. Reakcia horčíka s kyselinou chlorovodíkovou

b. Reakcia železa so zriedenou kyselinou sírovou

c. CaCO3 → CaO + CO2

d. CuSO4 + Zn →

e. 2Na + Cl2 → 2NaCl

f. H2SO4 + 2NaOH →  2H2O  + Na2SO4



Polreakcie
◦ Čiastkové reakcie redoxných reakcií
◦ Oxidácia a redukcia- redoxné

◦ Redukcia a oxidácia prebiehajú súčasne

2Cu + O2→ 2CuO

◦ Počet prijatých a odovzdaných elektrónov je rovnaký( elektróny 
sa nestrácajú)

redukcia

oxidácia



Oxidácia

◦ Dej, pri ktorom látka odovzdáva jeden alebo viac elektrónov

◦ oxidačné číslo atómov prvkov alebo iónov sa zväčšuje

2Cu0 -4e → 2Cu+II



Redukcia

◦ Dej, pri ktorom látka prijíma jeden alebo viac elektrónov

◦ Oxidačné číslo sa znižuje

O2
0 +4e → 2O-II



Konjugované páry

2Cu + O2→ 2CuO

redukcia

oxidácia

0 II0 -II

red.1 ox.1ox.2 red.2



Redoxné vlastnosti látok

◦ Oxidačné alebo redukčné vlastnosti

◦ Tá istá látka môže byť súčasne oxidovadlom aj redukovadlom

◦ Závisí to od redoxných schopností reakčného partnera

vodík

oxidovadlo 2K + H2→ 2KH

vodík

redukovadlo H2 + F2 → 2HF



Aktivita č. 2
Zisti, kde je peroxid vodíka oxidovadlom a kde 
redukovadlom

2KI + H2O2 + H2SO4→ I2 + K2SO4 + 2H2O

2KMnO4 +5H2O2 +3H2SO4 →5O2 +K2SO4 +2MnSO4 +8H2O



Oxidovadlo

◦ oxidačné činidlo

◦ látka schopná  

1. prijímať elektróny

2. oxidovať inú látku

3. redukovať sa

◦ redukuje sa iba v prítomnosti oxidovadla

◦ Zlúčeniny- zlúčeniny, ktorých atómy sa môžu vyskytovať aj v nižších 
oxidačných číslach

◦ Prvky- prvky, ktoré radi prijímajú elektróny - nekovy

KMnO4 MnO2

2KMnO4 + 3K2SO3+ H2O→2MnO2 ↓+ 3K2SO4+ 2KOH



Redukovadlo

◦ redukčné činidlo

◦ látka schopná  

1. odovzdávať elektróny

2. redukovať inú látku

3. oxidovať sa

◦ oxiduje sa iba v prítomnosti redukovadla

◦ Zlúčeniny- zlúčeniny, ktorých atómy sa v zlúčeninách môžu vyskytovať aj vo 
vyšších oxidačných číslach

◦ Prvky- prvky, ktoré radi elektróny odovzdávajú- kovy ( neušľachtilé kovy)

CO CO2

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2



Aktivita č. 3
Rozdeľ zlúčeniny na redukovadlá a oxidovadlá

KMnO4 H2SO4 SO2 CO

HNO3 H2 MnO2 H2O2

FeCl2 H2S Al 02



Elektrochemický rad napätia kovov
(Beketov)

◦ Zoradenie kovov podľa klesajúcich redukčných schopností ( 

schopnosť oxidovať sa na katióny)

◦ Vzostupné zoradenie štandardných elektródových potenciálov 

prvkov

Li K Ca Na Mg Al Zn Fe Co Ni H Cu Ag Au

Neušľachtilé kovy Ušľachtilé kovy

Li, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Be, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Ag, Hg, Au, Pt



Neušľachtilé kovy

◦ Ľahko tvoria katióny

◦ Schopné vyredukovať kov napravo

◦ Schopné vyredukovať H2 z vodného roztoku

◦ So zriedenými kyselinami reagujú za vzniku H2

Zn+ 2 HCl → H2 + ZnCl2

◦ Čím viac je naľavo, tým rýchlejšie sa oxiduje na katióny



Ušľachtilé kovy

◦ Nevytlačia s vodných roztokov H2

◦ Nereagujú so zriedenými kyselinami

◦ Reagujú iba s kyselinami s oxidačnými účinkami – konc. dusičná a 

sírová( nevzniká však vodík)

Cu + 4HNO3→ 2NO2 + Cu( NO3)2 + 2H2O

◦ Čím viac napravo katióny sa ľahšie redukujú



POKUS: 

Cu + HCl Fe + HCl Al + HCl



Aktivita č. 4
Vyberte správne tvrdenia

a. Striebro reaguje s kyselinou dusičnou

b. Zinok reaguje s kyselinou dusitou za vzniku vodíka

c. Hliník môže redukovať Zn2+ na Zn

d. Meď môže redukovať Ag+ na Ag

e. Nikel môže redukovať Zn2+ na Zn

f. Látka, ktorá sa ľahko redukuje je oxidačné činidlo

Li, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Be, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Ag, Hg, Au, Pt



Aktivita č. 5
Vyrieš nasledovnú problémovú úlohu

◦ V akom poradí sa budú pri elektrolýze vylučovať kovy z roztoku, v 

ktorom sú v rovnakej koncentrácii rozpustené nasledovné síran.  

zinočnatý, nikelnatý, strieborný, meďnatý, železnatý

Síran

zinočnatý

Síran

nikelnatý

Síran

strieborný

Síran

meďnatý

Síran

železnatý

Li K Ca Na Mg Al Zn Fe Co Ni H Cu Ag Au



Rovnováha redoxných reakcií

◦ V uzavretej sústave sa ustáli rovnováha

◦ rýchlosť spätnej a priamej reakcie rovnaká

◦ koncentrácia reaktantov a produktov sa nemení

◦ charakterizuje ju rovnovažná konštanta ( hodnota závisí od 

teploty a redoxných schopností reaktantov )

◦ Čím je väčší rozdiel v redukčných schopnostiach reaktantov, tým 
hodnota konštanty vyššia ( čím sú od seba v beketov rade 

napätia kovov vzdialenejší)



Rovnovážna konštanta

Cu2+ ( aq) + Zn0 (s)→ Cu0 (s) + Zn2+ ( aq)

K=    [Zn2+] =1036

[Cu2+]

Látky v tuhom skupenstve sa 

nezapisujú

Prvky od seba veľmi 

vzdialené, vysoká 

hodnota 

rovnovažnej

konštanty

Rovnováha 

posunutá na stranu 

produktov



Oxidačno- redukčné vlastnosti prvkov 
v PSP

rast oxidačných/ 

pokles redukčných 

účinkov



Redoxné deje v bežnom živote

◦ Nabíjanie a vybíjanie H2SO4 v autobatérii

◦ Galvanické pokovovanie neušľachtilých kovov

◦ Batérie v PC, spotrebičoch

◦ Oxidácia organických látok- dýchanie živočíchov

◦ Horenie látok

◦ Korózia, hrdzavenie

◦ hnitie, kvasenie

◦ Premena živín v organizmoch

◦ Fotosyntéza

◦ Výroba chemických prvkov



Elektrolýza

◦ Redoxné reakcie, ktoré prebiehajú pri 

prechode elektrického prúdu elektrolytom ( 

roztokom, taveninou)

◦ Dochádza k rozkladu látok účinkom 

jednosmerného elektrického prúdu

◦ Redoxné deje prebiehajú medzi elektródami



Elektrolyt

◦ Chemická látka, ktorá vedie elektrický prúd

◦ Tavenina alebo vodivý roztok látky

◦ Obsahuje voľne pohyblivé častice

Elektrolyzér
◦ Zariadenie na elektrolýzu



Elektródy

◦ Akceptory a donory elektrónov

katóda

• Záporne nabitá elektróda

• Priťahuje katióny

• Dochádza k redukcii 
látky

anóda

• Kladne nabitá elektróda

• Priťahuje anióny

• Dochádza k oxidácii



Redoxné reakcie ako zdroj 
elektrického prúdu
◦ Medzi kovom a roztokom jeho solí dochádza k vzniku elektrického 

napätia- elektródový potenciál

1. Charakterizuje rovnovážny stav

2. Závisí od redoxných vlastností kovu a od koncentrácie iónov v 

roztoku a teploty

3. Absolútnu hodnotu nemožno určiť

4. Meriame iba rozdiel medzi hodnotami dvoch prvkov ( vodík a 

iný prvok)



Štandardný elektródový potenciál E0

◦ je hodnota potenciálu elektródy určitého kovu, ponoreného do roztoku 

jeho soli za štandardných podmienok (pri tlaku 101 325 Pa, teplote 25 

°C a koncentrácii iónov v roztoku 1 mol/dm3)

◦ určuje schopnosť kovu prechádzať do iónového stavu v elektrolyte, na 

základe čoho sa dá predpokladať chemická aktivita daného kovu v 

roztokoch

◦ Potenciál vzhľadom na referenčnú vodíkovú elektródu ( rovná nule)

◦ udáva aj hodnotu redoxného potenciálu

◦ Zotriedené vzostupné hodnoty E° predstavujú elektrochemický rad 

napätia kovov. 



◦ Čím negatívnejšia je hodnota  E0 daného kovu, tým väčšia je 

jeho tendencia prechádzať do roztoku v podobe katiónov

◦ kov s negatívnejším potenciálom, (menej ušľachtilý) redukuje z 

roztoku ióny kovu s pozitívnejším potenciálom (ušľachtilejšieho) a 

pritom sa sám oxiduje a prechádza do roztoku ako katión.



Aktivita č. 6
Problémové úloha

◦ Určte na základe tabuľkových hodnôt štandardných 

elektródových potenciálov smer priebehu chemickej reakcie

2KI + Cl2 → I2 + KCl



Elektrolýza vody

H2O→ H2 + ½ O2

anóda                                                                                       katóda

oxidácia                                                                                redukcia

-+



Elektrolýza NaCl( vodný roztok)

 Príprava nasýteného roztoku NaCl ( soľanky)

 V roztoku sú prítomné ióny

NaCl → Na+ + Cl-

H2O → H3O
+ (H+) + OH-



Pozorovanie

 Po zapnutí elektrického prúdu pozorujeme vznik bubliniek v okolí 
oboch elektród

 na anóde cítime zápach po chlóre

 Po prikvapnutí jodidu draselného do okolia anódy pozorujeme 
vznik hnedočerveného zafarbenia

 Pri prikvapnutí fenoftaleínu do okolia katódy pozorujeme vznik 
ružovofialového zafarbenia





anóda

2Cl- -2e→Cl2

oxidácia

Dôkaz chlóru: žltozelený plyn, 
zápach, bublinky a reakcia s KI

katóda

Na+ + OH- → NaOH

2H++2e→H2

redukcia

Dôkaz hydroxidu sodného-
fenoftaleínom

Dôkaz vodíka- bublinky, šteknutím



Sumárna rovnica

2NaCl(aq)+ 2H2O(l) → 2NaOH (aq)+ Cl2(g)+ H2(g)

Ružovofialové 

zafarbenie 

fenoftaleína

Žltozelený plyn, 

bublinky, 

zápach, 

červenohnedé 

zafarbenie KI

Bublinky a 

šteknutie



Elektrolýza NaCl( tavenina)

 tuhý chlorid sodný nevedie elektrický prúd, no jeho tavenina áno 
( pri zahrievaní nad 800°C sa rozpadne kryštálová štruktúra a 
zmení sa tuhé skupenstvo na kvapalné s pohyblivými iónmi)

NaCl → Na+ + Cl-



Pozorovanie

 Po zapnutí elektrického prúdu pozorujeme vznik bubliniek v okolí 
oboch elektród

 na anóde cítime zápach po chlóre

 Po prikvapnutí jodidu draselného do okolia anódy pozorujeme 
vznik hnedožltého zafarbenia

 Katóda sa zväčšuje



https://www.youtube.com/watch?v=wIEomWxKmTI


anóda

2Cl- -2e→Cl2

oxidácia

Dôkaz chlóru: žltozelený plyn, 
bublinky, zápach a reakcia s KI

katóda

2Na+ + 2e→ 2Na0

redukcia

Katóda sa zväčšuje



Sumárna rovnica

2NaCl(s) → 2NaCl(l) → 2Na (s) + Cl2 (g)

Žltozelený plyn, 

bublinky, 

zápach, 

červenohnedé 

zafarbenie KI



Dôkazové reakcie

Vodíka            2H2 + O2 →2H2O

Chlóru          KI + Cl2 → 2KCl + I2

Hydroxidu         Zmena farby fenoftaleínu

aj 

jodidoškrobovým 

papierikom



Aktivita č. 7
Porovnaj elektrolýzu taveniny a vodného roztoku NaCl



Využitie elektrolýzy

1.Výroba kovov a zlúčenín

2. Galvanické pokovovanie

3. Galvanické články, akumulátory



◦1. Výroba kovov 
Na, Cl2, K, Al, Cr, Mg, H2, NaOH, KOH

A. Aluminotermia- získavanie kovov z ich oxidov, pri teplote 3000°C 

a viac, využitie vysokej afinity hliníka ku kyslíku a jeho redukčné 

schopnosti, odoberá kyslík z oxidov

Cr2O3 + Al → Al2O3 + Cr

B. Redukciou z rúd ( napr. vo vysokej peci)

Nepriama redukcia

• Fe2O3 + CO→ 2FeO + CO2

• FeO+ CO→ Fe + CO2

Priama redukcia

• FeO + C→ Fe + CO

• CO →C + CO2



2. Galvanické pokovovanie

◦ Pokrývanie neušľachtilých kovov 

vrstvičkou ušľachtilého kovu

◦ tvorba ochrannej vrstvy proti korózii

◦ kovový predmet je katódou

◦ Pomeďovanie, pochrómovanie, 

pozinkovanie....



3. Galvanické články

◦ Zariadenie na tvorbu elektrickej energie z 
redoxných reakcií

◦ Prebieha v nich oxidácia a redukcia v oddelených 
priestoroch na povrchu dvoch odlišných elektród

◦ chemická energia sa mení na elektrickú

◦ Zdroj elektrického prúdu

◦ Katóda je kladná/ anóda záporná- opačne ako 
pri elektrolýze

◦ Najznámejší článok- suchý článok( monočlánok)



Daniellov článok

◦ Galvanický článok

◦ Anóda- zinková ponorená  do síranu zinočnatého

◦ Katóda- medená ponorná do síranu meďnatého

◦ Elektródy sú oddelené poréznou látkou umožňujúcou prechod 

iónov

◦ Napojením elektród vodičom cez spotrebič sa vytvorí elektrický 

obvod a prechádza ním jednosmerný elektrický prúd





Zn0 (s)+ Cu2+ (aq) → Zn2+  (aq)+ Cu0 (s)

anóda

Zn0 -2e →Zn2+

Zinok sa oxiduje

Rozpúšťanie zinkovej elektródy

katóda

Cu2+ +2e→ Cu0

Meďnaté katión sa redukujú

Medená elektróda sa bude 

zväčšovať

oxidácia

redukcia

+-



Princíp galvanických článkov

◦ Chemická energia redoxnej reakcie sa mení na  elektrickú

◦ Galvanický článok sa stáva zdrojom elektrického prúdu

◦ Elektrická energia  sa vyčerpá ( rozpustením zinkovej elektródy)-

zdroj sa vybije

◦ Napr. batérie v elektronických zariadeniach



Akumulátory

◦ Galvanické články, ktoré sa po vybití môžu znova nabiť

◦ Najčastejšie autobatérie- olovené akumulátory

Elektrolytom- vodný roztok H2SO4

Elektródy (pri vybíjaní)

1. anóda- Pb       oxidácia   Pb(s)→ Pb2+( aq)+ 2e     

2. katóda- PbO2  redukcia PbO2(s) +4H+( aq)+2e→Pb2+(aq)+ 2H2O



Nabitie akumulátora

◦ Nabíjanie prebieha napojením oloveného akumulátora na zdroj 

EP( trvá niekoľko hodín)

◦ Miera nabitia sa kontroluje meraním hustoty H2SO4 alebo 

meraním napätie článkov

Starostlivosť o akumulátor

◦ Kontrola čistoty kontaktov

◦ Životnosť 4-5rokov



Korózia

• Fyzikálno-chemická reakcia medzi kovom a prostredím, pričom 

dochádza k trvalej zmene vlastnosti kovu

Sumárna rovnica

4Fe + 3O2 + 2xH2O → 2Fe2O3. xH2O



Fe + 2H3O
+ → Fe 2+ + H2 + 2H2O

Fe2O3.H2O

+O2



Typy korózie

1. chemická- pôsobením kyslíka v elektricky nevodivom prostredí

2. elektrochemická- pôsobením O2, H2O, H3O
+, elektricky vodivé 

prostredie

• Voda elektrolyt a kov elektróda

• Vznik lokálneho galvanického článku ( počas elektrolytických 

dejov sa kov rozpúšťa)



Ochrana pred koróziou

Nátery

Vopred potrebné 
povrch očistiť alebo 

použiť náter 
reagujúci priamo s 

hrdzou

Galvanické 
pokovovanie

Nanášanie vrstvy 
iného kovu na 

povrch ( Ni, Cr, Cu)

Pasivácia

Tvorba ochrannej 
vrstvy na povrchu 

kovu ponorením do 
koncentrovaných 

kyselín



Koeficienty redoxných rovníc

P + HNO3 + H2O→ H3PO4 + NO

1. Zápis oxidačných čísel    P + HNO3 + H2O→ H3PO4 + NO

2. Zápis polreakcií

P0 - 5e → PV

NV + 3e → N II

3. Vyrovnať počet prijatých a odovzdaných elektrónov

3P0 + 5NV → 3PV + 5NII

4. Doplnenie koeficientov do rovnice a dopočítanie molekúl vody

3P + 5HNO3 + 2H2O→ 3H3PO4 + 5NO

0 I      V    -II         I         -II         I      V    -II           II -II

X3    oxidácia

X5   redukcia



Aktivita č. 8
Vypočítajte koeficienty redoxných rovníc

MnO2 + KClO3 + KOH  → K2MnO4 + KCl + H2O

NH3 + Cl2→ NH4Cl + N2

FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + Fe2(SO3)2 + NO + H2O

K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH

HI + H2SO4 → I2 + H2S + H2O

KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 →Fe2(SO4) + MnSO4 + K2SO4 + H2O

........



Zdroje

◦ https://www.visionsmag.cz/sylizer-dalsi-vyznamny-krok-vpred-v-rozvoji-vodikove-

energetiky

◦ https://eluc.ikap.cz/verejne/lekce/2285

◦ https://www.chemkagymtop.sk/docs/01/11.pdf

◦ https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrochemick%C3%BD_%C4%8Dl%C3%A1nok

◦ https://sk.wikipedia.org/wiki/Such%C3%BD_%C4%8Dl%C3%A1nok
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