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PËR KOMISIONIN  

Pikët nga pjesa e I:_____ nga pjesa e II:_____ 

Gjithsej:_______            Kontrolloi:_________ 

 

Pjesa e parë  

Përgjigjuni duke e rrethuar shkronjën para një nga opcionet e dhëna. Të shkruarit me laps, rrethimi i 

dy ose më tepër përgjigjeve do të vlerësohet me 0 pikë. Çdo përgjigje e saktë sjell 2 pikë. 

 

1. Anton Lavoazie:  

A. është alkimist i njohur. 

B. e ka paraqitur teorinë për atomin. 

C. është baba i kimisë moderne. 

D. i pari e ka izoluar penicilinën. 

E. i pari ka sintetizuar material plastik. 

 

2. Krahasimi i madhësisë së një cilësie me 

madhësinë e cilësisë së njëjtë që mirret si 

standard, quhet: 

A. vrojtim. 

B. eksperimentim. 

C. hulumtim. 

D. matje. 

E. të vendosësh hipotezë. 

 

3. Volumi mundet të matet me: 

A. menzurë. 

B. epruvetë. 

C. poç  

D. xham ore 

E. kupshore (havan) me shtypës. 

 

4. Në cilën prej përgjigjeve të dhëna, është 

ofruar përzierje homogjene?  

A. legurë 

B. xehe 

C. shkëmb 

D. Në asnjërën prej të dhënave. 

E. Në të gjitha të dhënat. 

 

5. Në një gotë laboratorike është tretur kripë për 

gatim, ndërsa në fundin e gotës ka edhe 

kristale të kripës. 

Tretësira mbi kripën, është:  

A. e pangorupur.  

B. e ngopur. 

C. e tejngopur. 

D. e holluar. 

E. fiziologjike. 

 

6. Kripa prej fundit të gotës në pyetjen e 

mëparshme mundet të ndahet me: 

A. sublimim. 

B. filtrim. 

C. distilim. 

D. ngrierje. 

E. reaksion kimik. 

 

7. Formula kimike e kripës së manganit me 

acidin sulfhidrik në të cilën mangani është 

katër valent, është: 

A. MnSO4 

B. MnS 

C. MnS2 

D. Mn2S4 

E. MgS2 

 

8. Një element i panjohur Y nga perioda e tretë 

me elementin X27

13  ndërton komponimin 

Х2Y3. Sa elektrone valente ka në atomin e 

elementit Y? 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

E. 6 

 

9. Barazoje barazimin vijues dhe rretho sa 

atome oksigjeni ka gjithsej tek reaktantët 

dhe tek produktet e barazimit të barazuar. 

K2CO3  + H3PO4 = KH2PO4 + CO2 + H2O 

A. 7. 

B. 14. 

C. 11. 

D. 22. 

E. 33. 

 

10. Vend i një elementi kimik në sistemin 

periodik është i përcaktuar nga: 

A. numri i protoneve në bërthamën e 

atomit. 

B. numri i neutroneve në bërthamën e 

atomit. 

C.  numri i elektroneve në bërthamën e 

atomit. 

D. numri i tij i masës. 

E. vetitë e tij fizike. 

 

11. Dy atome të fluorit janë të lidhura në 

molekulë F2 me: 

A. lidhje jonike. 

B. lidhje kovalente polare. 

C. lidhje kovalente jopolare. 

D.  lidhje dyfishe kovalente  

E. 8 elektrone të përbashkëta. 
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12. Atomi i sulfurit lidhet me lidhje kovalente me: 

A. atom të ceziumit. 

B. atom të oksigjenit. 

C. atom të kalciumit. 

D. atom të kromit. 

E. atom të bakrit. 

 

13. Me futjen e trioksid diazotit në ujë fitohet:  

A. acid nitrik 

B. acid nitror. 

C. amoniak. 

D. hidroksid i amonit. 

E. pentaoksid i diazotit. 

 

 

14. Sulfiti i kromit (III) ka këtë formulë:  

A. CrS3.  

B. Cr2S3. 

C. CrSO4. 

D. Cr2(SO4)3. 

E. Cr2(SO3)3 

 

15. Kripëra hidrogjenike mundet të formojë: 

A. acidi jodhidrik. 

B. acidi sulfhidrik. 

C. acidi nitrik. 

D. acidi nitror. 

E. të gjitha acidet e lartëpërmendura.  

 
 

Pjesa e dytë 

Përgjigju në përputhshmëri me kërkesat e paraqitura në pyetjet. Të shkruarit me laps ose nënvizimi i 

përgjigjes do të vlerësohet me 0 pikë. Çdo pyetje/problem e/i përgjigjur saktë sjell gjithsej 5 pikë. 

 

 
 

1. Tek linjat shëno nëse procesi i dhënë paraqet ndryshim  fizik ose kimik (shëno “K” nëse ndryshimi 

është kimik dhe “F” nëse ndryshimi është fizik). 

    5 pikë 

farkëtim hekuri 

plasja e një 

fishekzjarri  

 

mprehje diamanti 
avullimi i 

parfumit 
fotosinteza 

 

А. ____________ 

 

B. ____________ 

 

C. ____________ 

 

D. ____________ 

 

E. ____________ 

 

2. Plotëso: 

A. Në molekulën e amoniakut secili atom i hidrogjenit është i lidhur me atomin e azotit me lidhje 

kimike _______________________________________. 

B. Shkruaje amoniakun me formulë të Luisit. 
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C. Shkruaje barazimin për atë se çka ndodhë gjatë tretjes së amoniakut në ujë.  

  

____________________________________________________________ 

D. Në tretësirën e fituar nën C, janë të pranishme jonet e:_____________________________ 

E. Nëse në tretësirën nën C shtojmë tretësirë të acidit sulfurik, atëherë ndodh reaksion i cili 

quhet: ______________________________  

F. Ky reaksion shënohet me këtë barazim: 

 

____________________________________________________________ 

G. Produktet e këtij reaksioni janë (shënoi emrat e tyre):  

______________________________________________________________ 

H. Çka ndodh me njërin nga produktet në tretësirë ujore? ___________________________ 

I. Shënoje barazimin e këtij procesi! 

  

____________________________________________________________________________ 

9 pikë 

 

3. Pesë atome nga izotopet e ndryshme të elementit të hidrogjenit gjithsej përmbajnë 15 grimca 

elementare (nga pesë prej çdo lloji). Shkruaji me anë të shenjave për izotope, të gjitha kombinacionet 

që i përmbajnë të gjitha izotopet e elementit të hidrogjenit dhe i përmbushin kushtet e 

lartëpërmendura. 

3 Pikë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 E ke në dispozicion një atom të oksigjenit, dy atome të karbonit, tre atome të azotit, dhjetë atome 

të hidrogjenit dhe tre atome klor. Shkruaji formulat kimike të shtatë substancave të ndryshme 

kovalente ashtuqë t`i shfrytëzosh të gjitha atomet edhe atë vetëm nga një herë. 

3 pikë 
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PËR KOMISIONIN  

Pikët nga pjesa e I:_____ nga pjesa e II:_____ 

Gjithsej:_______            Kontrolloi:_________ 

 

Pjesa e parë  

Përgjigjuni duke e rrethuar shkronjën para një nga opcionet e dhëna. Të shkruarit me laps, 

rrethimi i dy ose më tepër përgjigjeve do të vlerësohet me 0 pikë. Çdo përgjigje e saktë sjell 2 

pikë. 

 
 

 

1. Joni i natriumit ka:  

A. 11 neutrone.  

B. 11 elektrone. 

C. 10 elektrone. 

D. 10 protone. 

E. 10 neutrone.  

 

2. Mjete oksiduese janë substancat:  

A. që oksidohen.  

B. që japin elektrone. 

C. dhe metale në të shumtën e rasteve. 

D. që e kryjne oksidimin. 

E. që reagojnë me oksigjenin. 

3. 6 g atome azot përmbajnë: 

A. 1,41·10
23

 atome. 

B. 7,12·10
23

 atome. 

C. 6,02·10
23

 atome. 

D. 2.58·10
23

 atome. 

E. 14.05·10
23

 atome. 

 

4. Në cilin prej komponimeve të dhëna 

raporti masor i karbonit është më i madh. 

A. Etan 

B. Eten 

C. Etin 

D. Etanol 

E. Acidi etanoik  

 

5. Korozioni i gozhdës së hekurit më shpejtë 

ndodh nëse ajo gjendet: 

A. e zhytur në vaj. 

B. e zhytur në ujë. 

C. e zhytur në ujë të stërvluar. 

D. në atmosferë të oksigjenit. 

E. gjysmë e zhytur në ujë, ndërsa gjysma 

tjetër në ajër. 

 

6. Minerali endemik që gjendet në vendin 

Alshar të malit Kozhuf quhet:  

A. kalcit. 

B. lorandit. 

C. kvarc. 

D. boksit. 

E. malahit. 

 

6. Oksigjeni fitohet me : 

A. zbërthimin e kloratit të kaliumit. 

B. zbërthimin e permanganatit të 

kaliumit. 

 

C. distilim fraksional të azotit të 

lengshëm. 

D. të gjitha mënyrat e lartëpërmendura. 

E. vetëm në mënyrën nën A dhe B.  
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7. Lidhjen dyfishe e takojmë tek:  

A. alkenet. 

B. ketonet. 

C. aldehidet. 

D. acidet karboksilike. 

E. tek të gjitha të lartpërmendurat. 

 

8. Cilat nga substancat vijuese janë izomerë: 

 
CH3 CH2 CH

CH3

CH3

     

CH3 CH2 CH2 C

CH3

CH2

    
I    II 

 

C

CH3

H3C CH3

CH3      

H2C

H2C CH2

CH2

CH2

 
  

III   IV 

A. I dhe III 

B. I dhe II 

C. II dhe IV  

D. I, III dhe IV 

E. të gjitha të lartparaqiturat janë 

izomere 

 

10. Gas i kënetave (moçaleve) është:  

A. metani. 

B. etani. 

C. propani. 

D. butani. 

E. pentani. 

 

 

 

 

 

9. Gjatë dehidrimit të etanolit, nën ndikim të 

acidit sulfurik të koncentruar, fitohet:  

A. etan. 

B. eten. 

C. etin. 

D. acid etanoik. 

E. etil etanoat. 

 

10. Molekula e acidit stearik, përmbanë:  

A. 34 atome të hidrogjenit.  

B. 35 atome te hidrogjenit. 

C. 17 atome të karbonit. 

D. 18 atome te karbonit. 

E. 2 grupe karboksile. 

 

11. Gjatë hidrolizës se plotë të glikogjenit, 

fitohet: 

A. glukozë.  

B. fruktozë. 

C. glukozë dhe fruktozë. 

D. glukozë dhe galaktozë. 

E. saharozë. 

 

12. Yndyrnat dhe vajrat treten në:  

A. benzinë. 

B. tetraklorur karboni.  

C. kloroform. 

D. të gjitha të përmendurat. 

E. vetëm në tetraklorur karboni dhe 

kloroform. 

 

13. Nëse në të bardhën e vezës hedhim 

tretësirë të hidroksidit të natriumit, 

lirohet:  

A. hidrogjen. 

B. oksigjen. 

C. sulfhidrik. 

D. dioksidi i karbonit. 

E. amoniak. 

 

 

 

 

Pjesa e dytë 

Përgjigju në përputhshmëri me kërkesat e paraqitura në pyetjet. Të shkruarit me laps ose 

nënvizimi i përgjigjes do të vlerësohet me 0 pikë. Çdo pyetje/problem e/i saktë sjell gjithsej 4 

pikë. 
 

Аr(O) = 16; Аr(H) = 1; ; Аr(C) = 12; Аr(Na) = 23; 
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1.Gjatë djegies së 3.6 g nga një element katërvalent janë fituar 13.2 g oksid.  Sa është masa atomike relative 

e elementit?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Raporti i sasisë së etanit dhe butanit në një përzierje është 2 : 1. Sa atome karbon ka në 0.6 mol të kësaj 

përzierje?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test për kategorinë e II, gara shtetërore nga kimia, 28 Maj 2016 

 

4 

3. Në një gotë në të cilën ka 300.0 g ujë janë hedhur 4.6 g natrium. Sa është pjesëmarrja masore e substancës 

së formuar në tretësirë e dhënë në përqindje?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tek katrorët shënoi formulat që mungojnë. 

 

 
 

5. Të dhënat e mëposhtme e përshkruajnë “substancën e fshehur”. Për të gjithë këto katër rëfime 

(prej nën A deri nën D) eliminoi një ose më shumë substance/a e/të cila/t nuk i përshtaten 

përshkrimit.  

Secila substancë mundet të eliminohet vetëm një herë. Numrat e substancave të eliminuara shënoi 

tek linjat e mëposhtme në të djathtë. Zgjidhje është substanca që nuk e ke elimunuar.  

1) Etanol 2) Etanal 3) Eten   4) Etil Etanoat   5) Etin    6) Etan 

 

 

A. Molekula përmban më tepër se pesë atome   __________________ 

B. Përmban oksigjen      __________________ 

C. Nuk zbërthehet nën ndikim të ujit   __________________ 

D. Nuk ka grup karbonil .    __________________ 

 

Zgjidhje: “Substanca e fshehur” është: __________________ 

 

 

Gëlqere 

 


