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REAKCJE  UTLENIANIA  I  REDUKCJI 

 

 

 

 

Obowiązujące zagadnienia 

 reakcje redoks;  

 stopień utlenienia; 

 utleniacz, reduktor; 

 właściwości utleniające i redukujące związków chromu i manganu. 

 

 

 

 

UWAGA! Przed przystąpieniem do wykonywania czynności laboratoryjnych student 

zobowiązany jest zapoznać się z kartami charakterystyk wszystkich substancji (dostępne  

w pracowni laboratoryjnej) używanych w danym ćwiczeniu, a tym samym z zawartymi w nich 

informacjami o sposobie prawidłowego i bezpiecznego postępowania z danym odczynnikiem 

chemicznym, zagrożeniami związanymi z jego stosowaniem oraz metodami utylizacji jego 

pozostałości. 

 

  



 

Ćwiczenie 1 

Utlenianie jonów Cr
3+

 w środowisku alkalicznym 

 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 0,1M CrCl3 

 0,2M KOH 

 30 % H2O2 

 probówki 

 palnik 

 cylinder miarowy 

 pipety 

 

Do probówki wlać 2 cm
3
 chlorku chromu(III) dodawać kroplami 0,2M roztwór 

wodorotlenku potasu. Zaobserwować wytrącenie się osadu, następnie należy dodawać 

nadmiaru wodorotlenku potasu, aż cały osad ulegnie roztworzeniu. Do roztworu  dodać 2,5 

cm
3
 nadtlenku wodoru zaobserwować zmianę zabarwienia z zielonej na żółtą, gdy zmiana 

barwy nie nastąpi próbówkę należy ogrzać.  

 

Do ćwiczenia należy ułożyć odpowiednie równania reakcji. Współczynniki  

w równaniach redoks dobrać za pomocą bilansu elektronowego. Zapisać i zapamiętać barwy 

poszczególnych związków chemicznych 
 

 

 

Ćwiczenie 2 

Trwałość chromianów(VI) i dichromianów(VI) w zależności od środowiska 

 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 0,1M K2CrO4 

 1M H2SO4  

 0,1M K2Cr2O7 

 1M NaOH 

 probówki 

 pipety 

 

a. Do dwóch probówek wlać 1 cm
3
 roztworu K2Cr2O7, a następnie do jednej z nich 1 cm

3
 

roztworu H2SO4, a do drugiej 0,5 cm
3
 roztworu NaOH. Zaobserwuj zmianę zabarwienia. 

b. Do dwóch probówek wlać 1 cm
3
 roztworu K2CrO4, a następnie do jednej z nich 1 cm

3
 

roztworu H2SO4, a do drugiej 0,5 cm
3
 roztworu NaOH. Zaobserwuj zmianę zabarwienia. 

 

Polecenie: Porównując zabarwienia w probówkach sformułuj wniosek dotyczący trwałości 

chromianów(VI) i dichromianów(VI) w zależności od środowiska. Zapisz reakcję przejścia 

chromianów(VI) w dichromiany(VI) i odwrotnie. 

 

 

 

  



Ćwiczenie 3 

Utleniające właściwości jonów Cr2O7
2- 

w środowisku kwaśnym 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 0,1M K2CrO4 

 1M H2SO4 

 0,1M FeSO4 

 0,1M KI 

 30 % H2O2 

 probówki 

 cylinder miarowy 

 pipety 

 

UWAGA!  Nadtlenek wodoru należy dodawać ostrożnie, kroplami, żeby zaobserwować  

                 pośrednią barwę niebieską. 

 

 Do trzech probówek nalać po 2 cm
3
 0,1M dichromianu(VI) potasu, następnie do 

dwóch probówek dodać po 10 kropli 1M kwasu siarkowego(VI), a do trzeciej probówki  

4 krople 1M kwasu siarkowego(VI). Następnie dodać: 
 

a) do pierwszej probówki 3 cm
3
 0,1M roztworu siarczanu(VI) żelaza(II) 

b) do drugiej -  3 cm
3
 0,1M roztworu jodku potasu 

c) do trzeciej - 3 cm
3
 nadtlenku wodoru 

 

Do ćwiczenia należy ułożyć odpowiednie równania reakcji. Współczynniki  

w równaniach redoks dobrać za pomocą bilansu elektronowego. Zapisać i zapamiętać barwy 

poszczególnych związków chemicznych. 

 

 

Ćwiczenie 4 

Utlenianie Mn(II) do Mn(IV) 

 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 0,5M MnSO4 

 1M NaOH 

 probówka 

 pipeta 

 

 Do probówki wlać 1,5 cm
3
 0,5M siarczanu(VI) manganu(II). Dodawać kroplami  

1M wodorotlenek sodu aż do wytrącenia osadu. Unikać nadmiaru odczynnika. Zaobserwować 

zmianę barwy otrzymanego manganu pod wpływem powietrza.  

Do ćwiczenia należy ułożyć odpowiednie równania reakcji. Współczynniki  

w równaniach redoks dobrać za pomocą bilansu elektronowego. Zapisać i zapamiętać barwy 

poszczególnych związków chemicznych. 

 

  



Ćwiczenie 5 

Wpływ środowiska na przebieg redukcji manganianu(VII) potasu 

 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 0,1M KMnO4 

 1M H2SO4 

 stały KOH 

 stały Na2SO3 

 woda destylowana 

 probówki 

 pipety 

 

 Do trzech probówek wlać po 3 cm
3
 0,1M manganianu(VII) potasu i 1,5 cm

3
 wody 

destylowanej. Następnie dodać: 
 

a) do pierwszej probówki 2 cm
3
 1M kwasu siarkowego(VI) 

b) do drugiej probówki 5 cm
3
 wody 

c) do trzeciej probówki 1 pastylkę stałego wodorotlenku potasu 

 

Do każdej z probówek dodać dwie szczypty stałego siarczanu(IV) sodu i wymieszać. 

Zaobserwować zmiany barwy. 
 

Do ćwiczenia należy ułożyć odpowiednie równania reakcji. Współczynniki  

w równaniach redoks dobrać za pomocą bilansu elektronowego. Zapisać i zapamiętać barwy 

poszczególnych związków chemicznych. 

 

 

Ćwiczenie 6 

Rozkład termiczny KMnO4 

 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 stały KMnO4  probówka  

 łyżeczka 

 palnik 

 

Do suchej probówki wrzuć kilka kryształków KMnO4, następnie ogrzewaj probówkę 

niewielkim płomieniem palnika do całkowitego rozkładu KMnO4. Po ostudzeniu probówki 

dodaj do suchej pozostałości 0,5 cm
3
 wody. Jakie zabarwienie przyjmuje otrzymany roztwór? 

Jaka substancja pozostaje w osadzie? 

 

  



Ćwiczenie 7 

Utleniające właściwości jonów MnO4
-
 

 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 0,1M KMnO4 

 1M H2SO4 

 0,1M KI 

 30 % H2O2 

 0,1M FeSO4 

 probówki  

 pipety 

 
Uwaga! Nadtlenek wodoru może zareagować gwałtownie, dlatego należy dodawać go 

              kroplami. 

 

 Do trzech probówek wlać po 3 cm
3
 0,1M manganianu(VII) potasu i dodać 6-7 kropel 

1M kwasu siarkowego(VI). Następnie dodać: 

a) do drugiej - 3 cm
3
 0,1M r-r jodku potasu 

b) do trzeciej - 3 cm
3
 nadtlenku wodoru 

c) do czwartej - 3 cm
3
 0,1M r-r siarczanu(VI) żelaza(II) 

 

Do ćwiczenia należy ułożyć odpowiednie równania reakcji. Współczynniki  

w równaniach redoks dobrać za pomocą bilansu elektronowego. Zapisać i zapamiętać barwy 

poszczególnych związków chemicznych. 

 

 


