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. Çka do të ndodh nëse vëndon akullore të

ngrirë në enë metali i cili është në
temperaturë dhome?
A. Nxehtësia do të bartet prej enës drejt
akullores
B. Nxehtësia do të bartet prej akullores
drejt enës
C. Ftohja do të bartet prej enës drejt
akullores
D. Ftohja do të bartet prej akullores
drejt enës
2. Nëse duam të testojmë cili material është më
i mirë për përpunimin e rafteve për libra,
duhet të kontrollojmë:

A.
B.
C.
D.
3.

a është i drurit
sa lakohet nëse në të ka libra
sa lakohet nëse në të nuk ka libra
sa libra mund t’i nxë

Gjatë përpunimt të stolive, ari zakonisht
përzihet me:

A.
B.
C.
D.

plumb
platinë
argjend
kallaj

4. Çka nga e përmendura paraqet njësi
formulare?
A. NO2
B. N2
C. Na2O
D. Na
5. Sa atome ka në një njësi karbonat
plumbi(IV)?
A. 5
B. 8
C. 9
D. 17

6.

Procesi i avullimit mund të përdoret për ta
ndarë kripën nga uji i detit. Si mund të
mbledhet uji i pastër i fituar gjatë këtij
procesi?
A. me filtrim
B. me kondensim
C. me tretje
D. nuk është e mundur të mbledhet uji

7. Çka do të matësh nëse dëshiron ta
hulumtosh tretshmërinë e substancave të
ndryshme në ujë, në kushte të caktuara?
A. temperaturën e tretësirës së fituar
B. kohën e nevojshme për tu tretur
substanca e caktuar
C. numrin e rrotullimeve të lugës deri
në tretjen e plotë
D. numrin e lugëve të hedhura me
substancë të cilat mund të treten
8. Gjatë komponimit të bakrit dhe bromit
fitohet:
A. bromat bakri
B. bromur bakri
C. bromit bakri
D. asnjë nga opcionet e dhëna
9. Cili nga barazimet kimike tekstuale vijues
është gabim?
A. klorur natriumi → natrium + klor
B. hidrogjen + klor → klorur
hidrogjeni
C. hekur + acid sulfurik → sulfat
hekuri(III) + hidrogjen
D. alumin + jod → jodur alumini
10. Indikatori bromkrezol i gjelbër ka ngjyrë të
verdhë në të portokalltë në:
A. jogurt
B. varikinë (zbardhues)
C. shampon
D. amoniak
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11. Pak acid hedhet në shirita të metalit. Çka do
të vëresh nëse metali reagon me acidin?
A. djegie
B. shkrirje
C. fluska të gazit
D. nuk do të ndodh ndryshim i
dukshëm
12. Shiko barazimin kimik tekstual vijues dhe
përgjigju se cilët elemente janë të pranishëm
në reaktantë: karbonat magnezi + acid
klorhidrik → klorur magnezi + ujë + dioksid
karboni
A. Mg, C, H, Cl
B. Mg, C, O2, H2, Cl2
C. Mg, C, O, H, Cl
D. Mg, C2, O2, H2, Cl2

13. Kur tretësira e hidroksidit të natriumit do të
hedhet në tretësirë të ndonjë kripe, fitohen
fundërrinë. Cila kripë do të jep fundërrinë
me ngjyrë të kaltër të hapur me hidroksidin
e natriumit?
A. kripë e bakrit(I)
B. kripë e bakrit(II)
C. kripë e hekurit(II)
D. kripë e hekurit(III)
14. Çka duhet të digjet që të fitohet uji si
produkt?
A. hidrogjen
B. oksigjen
C. thëngjill
D. asgjë nga e përmendura
15. Në cilin rend të gjitha formulat e
komponimeve të bariumit janë të shkruara
saktë?
A.
B.
C.
D.

BaSO4
BaSO4
Ba(SO4)2
BaSO4

BaNO3
Ba(NO3)2
Ba(NO3)2
Ba(NO3)2

BaS
Ba2S3
BaS2
BaS

BaCl2
BaCl
BaCl2
BaCl2

Pjesa e dytë
Përgjigju në përputhshmëri me kërkesat e parashtruara në pyetjen. Të shkruarit me laps do
të vlerësohet me 0 pikë.

1. Në vizatimet e shkruara me numra prej 1 deri në 5 në mënyrë grafike janë të paraqitur pesë lloje të
ndryshme të substancave me ndihmën e shenjave përkatëse (rrathëve). Çdonjëra shenjë (rreth)
paraqet atom të një lloj elementi.
(9)

I.

Në Tabelën 1 shëno vetëm një shkronjë (A-E) në një fushë nga kolona e dytë. Mundet që
disa shkronja t’i përdorësh më shumë herë, ndërsa disa aspak të mos i përdorësh.
A.
B.
C.
D.
E.

substancë elementare (e thjeshtë)
komponim
përzierje prej substancave elementare
përzierje prej komponimeve
përzierje prej substancave elementare dhe komponimeve
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Fotografia
1
2
3
4
5
II.

Tabela 1
Lloj i substancës

Nëse e din se në diagramet e dhëna më lartë me atome/molekula të veçanta janë të
paraqitur: He, H2, C, O2, H2O, CO2 dhe CO, përcaktoje natyrën kimike të çdonjërit
atom në Tabelën 2. Në fushat e zbrazëta shkruaj simbolet kimike përkatëse.
Tabela 2

2. Shkruaj emrat e mjeteve laboratorike bazë, të paraqitur në fotografitë.
(3)

а
а: __________________

b
b: __________________

c
c: __________________
(4)

Rretho me PO ose JO në varshmëri nga saktësia e pohimit.
A. Vetitë fizike çdoherë varen nga sasia e mostrës të cilën e hulumtojmë.
B. Vetitë kimike çdoherë varen nga sasia e mostrës të cilën e hulumtojmë.
C. Për shkak të pranisë së disa kriprave metalike të cilat e ngjyrosin flakën,
fishekzjarri mund të jet në ngjyra të ndryshme.
D. Kur ndonjë substancë kalon nga një gjendje në tjetër gjendje agregate,
vetitë kimike të saj ngelin të njejta.

3.

PO

JO

PO

JO

PO

JO

PO

JO

Shkruaj formulat ose emrat e komponimeve vijuese:
(4)
A.

fosfat magnezi

__________________

B.

Cl2O5

__________________

C.

oksid nikëli(III)

__________________

D.

Zn(NO3)2

__________________
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SISTEMI PERIODIK I ELEMENTEVE
emri

elektronegativiteti

numri rëndor
gjendja oksiduese
simboli

masa atomike relative

lantanoidet

aktinoidet
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