PËR KOMISIONIN
Pikët: pozitive:_____ negative:_____ Gjithësej: ________
Kontrolloi: _________________

Pjesa e parë
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 nxehur një substance të caktuar në
epruvetë. Cili prej pohimeve vijuese nuk është
i saktë, ndërsa i përket masave të sigurisë që
duhet t’i marr Ana gjatë kohës së zhvillimit të
eksperimentit.
A. epruvetën duhet ta mbyll me mbyllës
gome për të mos u stërpikur me
lëngun(likuidin) përderisa nxeh,
B. epruvetën mund ta mbajë me mbajtëse,
C. gjatë nxehjes hapësira e epruvetës nuk
duhet të jetë e kahëzuar kah Ana,
D. Ana patjetër duhet të mbaj syza.
2. Hidrogjeni me elementet e grupit të dytë në
tabelën e sistemit periodik formon lidhje
kovalente të tipit HX, YH3, ZH4 dhe H2E.
Numrat atomik të atomeve X, Y, Z dhe E janë:
A. 17, 13, 14, 16
B. 11, 13, 14, 12
C. 9, 5, 6, 8
D. Nuk ka të dhëna të mjaftueshme për t’u
përcaktuar numrat atomik
3. Çka është e njejtë tek të gjitha thërmijat e
42 2 
41

paraqitura: 40
20 Z
18 X
19 Y
A. Numri i protoneve, por jo edhe numri i
elektroneve.
B. Numri i elektroneve dhe numri i
protoneve.
C. Numri i neutroneve, por jo edhe numri i
elektroneve.
D. Numri i elektroneve dhe numri i
neutroneve.
4. Cilët elemente kan numër të njejtë të
elektroneve valente:
A. Na dhe K
B. Na dhe Mg
C. Na dhe Cl
D. Na dhe F
5. Formula kimike e bromur argjendit është::
A. Ag2Br3
B. AgBr
C. AgBrO
D. AgBrО2

6. Cila lidhje njëfishe ka karakter më polar:
A. C–O
B. B–F
C. C–F
D. B–Br
7. Në cilin varg janë të paraqitur vetëm
formula të substancave të cilat formojnë
lidhje kvalente polare.
A. NaCl; HCl; Cl2
B. H2O; K2O; CaO
C. NH3; N2O; H2O
D. Na2O; NO; N2.
8. Çka ndodh me përplasjen në mes
thërmijave dhe me shpejtësinë e reaksionit
nëse rritet temperatura e ndonjë sistemi
reagues?
A. Numri i përplasjeve do të zvogëlohet,
ndërsa me atë do të zvogëlohet edhe
shpejtësia e reaksionit.
B. Numri i përplasjeve nuk do të
ndryshojë, vetëm thërmijat do të
fitojnë sasi më të madhe të energjisë
dhe shpejtësia e reaksionit do të ngel e
njejtë.
C. Numri i përplasjeve do të zmadhohet,
thërmijat do të fitojnë sasi më të
madhe të energjisë dhe shpejtësia e
reaksionit do të zmadhohet.
D. Numri i përplasjeve do të zmadhohet,
por thërmijat do të fitojnë sasi më të
vogël të energjisë, ndërsa shpejtësia e
reaksionit do të zmadhohet.
9. Jane në gotën A ka vënduar një copë zinku
me masë prej 1 g, përderisa në gotën B zink
pluhur me masë 1 g. Pastaj në çdonjërën
gotë ka shtuar nga 100 mL HCl me
përqëndrim 0,1 mol/L. Çka mund të
përfundosh për shpejtësinë e reaksionit në
gotën A në krahasim me shpejtësinë e
reaksionit në gotën B?
A. Shpejtësia e reaksionit në gotën A
është më e madhe, për shkak të
sipërfaqes prekëse më të vogël të
zinkut.
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Shpejtësia e reaksionit në gotën A është
më e madhe për shkak të sipërfaqes
prekëse më të madhe të zinkut.
C. Shpejtësia e reaksionit në gotën B është më
e madhe, për shkak të sipërfaqes prekëse
më të vogël të zinkut.
D. Shpejtësia e reaksionit në gotën B është më
e madhe për shkak të sipërfaqes prekëse
më të madhe të zinkut.
B.

10. Përcakto koeficientët para pjesëmarrësve të
reaksionit të paraqitur me barazimin vijues:
FeCl3 + MgO → Fe2O3 + MgCl2
A. 4,6,2,6
B. 2,1,1,1
C. 2,3,1,3
D. 6,9,3,9

14. Cila veti nuk është e saktë për acidet?
A. reagojnë me baza nga çka çdoherë një
nga produktet është ujë.
B. reagojnë me metale nga çka çdoherë
formohet hidrogjen.
C. reagojnë me karbonate nga çka
çdoherë një nga produktet është
dioksid karboni.
D. çdoherë e ngjyrpsin letrën e lakmusit
në ngjyrë të kuqe.

11. Formula e kripës e cila është kristalohidrat
(hidrat kristalin) i karbonatit të natriumit
është:
A. Na(HCO3)2
B. Na2CO3· (H2O)10
C. Na2CO3·10H2O
D. Na2CO4·10H2O

15. Cila prej kripërave vijuese është më mirë
të fitohet me metodën e titrimit, duke
filluar nga acid dhe bazë?
A. sulfat bakri(II)
B. sulfat plumbi(II)
C. nitrat natriumi
D. nitrat zinku

12. Produktet e reaksionit CuO + HNO3 → janë:
A.
B.
C.
D.

13. Cila prej metodave nuk mund të
përdoret për t’u fituar sulfat zinku?
A. Të shtohet zink në acid sulfurik
B. Të shtohet karbonat zinku në acid
sulfurik
C. Të shtohet oksid i zinkut në acid
sulfurik
D. Të shtohet tretësirë ujore e nitrat
zinkut në tretësirë ujore të sulfat
natriumit.

Cu2NO3 + H2O
Cu(NO3)2 + H2O
Cu(NO3)2 + H2
Cu(NO2)4 + H2

Pjesa e dytë
Përgjigju në përputhshmëri me kërkesat e parashtruara në pyetjen. Të shkruarit me laps do
të vlerësohet me 0 pikë.
1. (Ghithësej 4p) Për atomet e elementeve X, Y, Z, R dhe V është dhënë renditja e elektroneve në
shtresa.
X
2,8

Y
2,8,1

Z
2,8,2

R
2,8,7

V
2,8,8

Përgjigju në kërkesat vijuese ashtu që do t’i paraqesësh vetëm elementet që duhen. Mos shkruaj më
tepër elemente nga çka është e nevojshme sepse çdonjëri element shtesë, gabimisht i paraqitur do të
vlerësohet me 0,5 pikë negative.
A.
B.
C.
D.

Cili prej atomeve të paraqitur më së lehti jep elektron/e? _______
Cili prej atomeve të paraqitur më së lehti pranon elektron/e? _______
Cilët elemente i përkasin grupit të njejtë në tabelën e sistemit periodik? ___________
Cilët elemente i takojnë periodës së njejtë? ___________
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2. (Gjithësej 8p) Aparatura e cila është e paraqitur në fotografinë e mëposhtme përdoret për ta mësuar
shpejtësinë në të cilën krijohet hidrogjeni i gaztë kur sasi e caktuar e magnezit reagon me tretësirë të
holluar të acidit klorhidrik.

A. Shkruaj barazimin kimik të barazuar i cili i përket reaksionit të studiuar. (1)
__________________________________________________________________________________
B. Shëno emrat e paisjeve laboratorike që përdoren për ta ndërtuar këtë aparaturë: (1,5)
X: ___________________, Y: ___________________, Z: ___________________
C. Shkruaj cili është roli i paisjes Z në këtë eksperiment (1)
________________________________________
D. Shkruaj formulat e substancave të cilat ju përkasin simboleve А, B dhe С (1,5)
A: ___________________, B: ___________________, C: ___________________
E. Ivo dhe Marta me ndihmën e aparaturës së paraqitur më lartë kan kryer dy eksperimente. Kushtet për
që të dy eksperimentet janë të dhëna në tabelën vijuese.
Eksperiment 1
0,1 g pluhur
0,1 mol/dm3
25 °С

magnez
acid klorhidrik
temperaturë

Eksperiment 2
0,1 g pluhur
0,2 mol/dm3
25 °С

Në të dy eksperimentet është matur vëllimi i hidrogjenit të gaztë. Në grafikun vijues janë të paraqitur
rezultatet që ata i kanë fituar.

vëllimi/dm3

.

koha/min
Cila lakore e grafikut, P ose Q, është fituar për eksperimentin 2? Përdori të dhënat nga tabela dhe nga grafiku
për të sqaruar se si ke ardhur deri tek përgjigja. (2 = 0,5 + 1,5)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Shëno një arsye pse shpejtësia e krijimit të hidrogenit zvogëlohet kah fundi i eksperimentit. (1)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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3. (Gjithësej 4p) Shkruaj formulat ose emrat e komponimeve vijuese:
КMgCl3·6H2O

_______________________

fosfat amoni

_______________________

Fe2(SO3)3

_______________________

sulfur alumini

_______________________

4. (Gjithësej 4p) Shqyrto skemën dhe përcakto komponimet. Përgjigjet shkruaji me formula kimike.

Formula kimike e X është: _______________________
Formula kimike e Y është: _______________________
Formula kimike e Z është: _______________________
Formula kimike e Q është: _______________________

SISTEMI PERIODIK I ELEMENTEVE
emri

elektronegativiteti

numri rëndor
gjendja oksiduese
simboli

masa atomike relative

lantanoidet

aktinoidet
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