Për komisionin
Pikët: pozitive:_____ negative:_____ Gjithësej: ________
Kontrolloi: _________________

Përgjigjuni duke e rrethuar shkronjën para një nga opcionet e dhëna. Çdonjëra përgjigje e
saktë sjell 2 pikë. Çdonjëra përgjigje e pasaktë sjell 0,25 pikë negative. Pyetja e papërgjigjur
do të vlerësohet me 0 pikë. Të shkruarit me laps, rrethimi i dy ose më tepër përgjigjeve ose
shlyerja e përgjigjes do të vlerësohet me 0,25 pikë negative.
1. Ana ka dashur të dijë se nëse vëndon
kripë në akull, ai a do të shkrihet më
shpejtë. Cilat nga pyetjet vijuese duhet që
Ana t’i hulumtoj?
A. Kripa i ndihmon akullit që të shkrihet.
B. Akulli dhe kripa janë në gjendje
agregate të ngurtë.
C. Si kripa ndikon në procesin e shkrirjes
së akullit?
D. A ndikon temperatura në procesin e
shkrirjes së akullit?
2. Shtypja e gazit varet nga:
A. forca të cilën e shkaktojnë përplasjet e
thërmiave
B. sipërfaqja në të cilën vepron forca
C. saktë është edhe nën A edhe nën B
D. asgjë nga e përmendura
3. Toni duhet të bëj hulumtin në të cilin do të
vrojtoj disa lloje të pipëzave për lëng të
cilat kanë qenë të ndërtuara nga materiale
të ndryshme (plastik, letër, gomë, letër e
parafinuar). Është dashur të zbuloj se cili
lloj i pipëzave është më fleksibil. Si duhet
të veproj Toni?
A. të pi nga çdonjëri lloj prej tyre
B. të shoh se si pipëzat përdredhen
përreth gotës
C. t’i tërheq nga të dy anët njëkohësisht
D. të var peshë(teg) në çdonjërën prej
tyre
4. Monedha e vërtetë e 5 denarëshit është më
e rëndë sesa monedha plastike e 5
denarëshit me dimensione të njejta. Kjo
është shkaku se materiali prej të cilit është
e përpunuar monedha e vërtetë është?
A. më i fortë
B. më magnetik
C. më i dendur
D. më fleksibil

5. Numri më i madh i elementeve në
tabelën e sistemit periodik formojnë:
A. metale
B. jometale
C. lëngje
D. gazra
6. Në cilin prej grupeve të përmendura
ka vetëm përçues të elektricitetit?
A. alumin, bakër, qelq
B. sulfur, hekur, bakër
C. bakër, alumin, sulfur,
D. mesing, grafit, alumin
7. Në cilin grup ka vetëm metale të
ngurta në temperaturë dhome?
A. amulin, magnez, natrium
B. hekur, brom, mesing
C. karbon, plumb, zink
D. magnez, merkur, bakër
8. Çka prej të përmendurës është
përzierje?
A. smogu
B. shkëmbi
C. qumështi
D. gjitha nga të përmendurat
9. Ajri është përzierje prej gazrave:
A. hidrogjen, oksigjen dhe dioksid
karbon
B. azot, hidrogjen dhe dioksid karbon
C. azot, oksigjen dhe dioksid karbon
D. azot, oksigjen dhe klor
10. Cilët elemente janë të pranishme në
СоСО3?
A. kalciumi, karboni dhe oksigjeni
B. bakri, karboni dhe oksigjeni
C. oksigjeni, kalciumi dhe klori
D. karboni, kobalti dhe oksigjeni
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11. Cila substancë është e ndërtuar prej
molekulava dyatomike?
A. CO
B. He
C. edhe CO edhe He
D. as CO as He
12. Cili prej pohimeve vijuese është i saktë
për atomet e një elementi?
A. ato janë të njejtë në mes tyre
B. ato janë të llojit të njejtë
C. ato janë të ngurtë
D. gjitha nga të përmendurat
13. Formula kimike e metanit është СН4. Çka
nga të dhënat është e saktë?
A. Molekula e metanit përmban pesë
atome.
B. Atomi i metanit përmban dy elemente.
C. Metani përmban pesë molekula.
D. Molekula e metanit përmban pesë
elemente.
14. Kur dy elemente formojnë komponim,
emri kimik i atij komponimi mund të
mbaroj me:
A. at
B. it
C. ur
D. asnjë nga të përmendurat
15. Shenja 2Н2ЅО4 nënkupton se në dy
molekula acid sulfurik ka:
A. dy atome hidrogjen, një atom sulfuri
dhe katër atome oksigjen
B. katër atome hidrogjen, një atom
sulfuri dhe katër atome oksigjen
C. katër atome hidrogjen, dy atome sulfur
dhe tetë atome oksigjen
D. katër atome hidrogjen, një atom
sulfuri dhe tetë atome oksigjen
16. Fotoja vijuese i përket:

A.
B.
C.
D.

17. Djegia është:
A. gjithmonë ndryshim i kthyeshëm
B. gjithmonë ndryshim i
pakthyeshëm
C. mund të jetë edhe ndryshim i
kthyeshëm edhe i pakthyeshëm
D. nuk mund të klasifikohet as si
ndryshim i kthyeshëm as si
ndryshim i pakthyeshëm
18. Sa variabla(ndryshore) ndryshohen
gjatë një hulumtimi?
A. 0
B. 1
C. 2
D. varet nga hulumtimi
19. Ngjyra e magnezit është ____, ndërsa
e oksidit të tij është ____.
A. e bardhë e argjend, hiri
B. hiri, e bardhë e argjend
C. e bardhë e argjend, e bardhë
D. e bardhë, e bardhë e argjend
20. Produkti i cili formohet gjatë djegies
së karbonit në ajër është?
A. pluhur i bardhë
B. pluhur i zi
C. lëng i tejdukshëm
D. gaz pangjyrë
21. Karbonatet metalike reagojnë me
acide, nga çka lirohet gaz. Ky gaz
vërtetohet me?
A. dru të djegur
B. dru të skuqur
C. ujë gëlqeror
D. letër filtruese
22. Çka nga opcionet e përmendura ka
veti alkaline?
A. pluhuri për pjekje
B. sheqeri i vaniljes
C. pepsi
D. uji i stërvluar

natriumit
klorit
klorur natriumit
klorhidrikut
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23. Cilat nga vetitë vijuese ju përkasin
bazave?
i.
e ndryshon ngjyrën e lakmusit në
të kaltër
ii.
në prekje është e rrëshqitshme
iii.
ka shije acidike
iv.
reagon me gurë gëlqeror
A.
B.
C.
D.

i dhe ii
i, ii dhe iv
i dhe iv
ii dhe iii

24. рН e uthullës alkoolike është rreth:
A. 1
B. 5
C. 8
D. 13
25. Gjatë komponimit(bashkimit) të
magnezit dhe jodit formohet:
A. jodhidrik magneziumi
B. jodat magnezi
C. jodit magnezi
D. jodur magnezi
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