Lidhja e kimistëve dhe teknologëve të Maqedonisë

PER KOMISIONIN

Garat e kimisë për nxënës të arsimit fillor dhe të mesëm

Pikët e përgjithshme: ____
Kontrolloi:

SHIFRA:

_______________________
_______________________
_______________________

_______________
(Emri dhe mbiemri):

(e vendos komisioni pas mbarimit të testimit, këtu dhe në zarf)

RREGULLAT PER GAREN REGJIONALE NGA KIMIA 2022

1) Gara fillon në orën 12 dhe zgjat 90 minuta. Testet e dorëzuara pas kohës së paraparë nuk
do të merren për kontrollim.
2) Numri maksimal i pikëve që mund të fitohen janë 50 (30 pikë nga pyetjet me rrethim, nga
dy për çdonjërën, dhe 20 nga detyrat, ashtu siç është e shënuar tek ato.
3) Testet janë të kapur së bashku me zarfet. Në secilin zarf ka fletë në të cilën nxënësi plotëson
të dhënat e kërkuara: emrin dhe mbiemrin, shkollën, mentorin etj. Dhe më pas e mbyll
(ngjit) zarfin.
4) Nxënësi nuk guxon të vendos asnjë shenjë në test ose në zarf. Shifra e testit nën dhe në
zarf është e vendosur nga komisioni. Nëse vërehet ndonjë shenjë tjetër në test ose zarf,
nxënësi do të diskualifikohet.
5) Garuesit janë të detyruar të marrin me vete stilograf kimik të kaltër. Testet zgjedhën duke e
shfrytëzuar stilografin kimik. Nuk është e lejuar të punohet me laps.
6) Telefonat celular duhet të vendosen në katedër në fillimin e garës dhe të merren pas
përfundimit të saj.
7) Për zgjedhjen e testit mund të përdoret kalkulator.
8) Është e ndaluar çfarëdo lloj bisede në mes garuesve dhe përdorimit të programeve
mësimore, librave, fletave, sistemit periodik dhe ngjashëm. Të gjitha të dhënat e nevojshme
janë të dhëna në test.
9) Garuesi i cili nuk do të ju përmbahet këtyre rregullave/udhëzimeve, do të përjashtohet nga
gara.
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TEST ME MË SHUMË SE NJË PËRGJIGJE, PREJ TË CILËVE VETËM NJË ËSHTË E SAKTË
(Përgjigjuni duke rrethuar vetëm një prej opsioneve të dhëna nën A, B, C ose D)

Në faqen e fundit të testit gjendet sistemi periodik me të gjitha të dhënat e nevojshme!
1. Duke pasur parasysh llojin e orbitaleve
hibride të atomit të karbonit, gjej se çfarë forme
gjeometrike ka molekula e CO2?
A. Katërkëndore
B. Trigonale, piramidale
C. Trigonale, planare
D. Lineare (diagonale)
2. Sa izomerë struktural mund të shkruani nëse
një molekulë e një hidrokarburi përmban dy
atome C sp3 të hibridizuar dhe dy atome C sp të
hibridizuar?
A. një
B. dy
C. tre
D. katër
3. Ndër molekulat e cilit nga komponimet e
mëposhtme NUK formohet lidhje hidrogjenore?
A. CH3-CH2-OH
B. CH3COOH
C. CH3CHO
D. HO-CH2-CH2-OH
4. Cila nga komponimet e listuara NUK paraqet
acid sipas teorisë së Bronshted-Laurit?

A. 2-metilpentan
B. 3-metilheksan
C. 2,3-dimetilpentan
D. 2,2-dimetilbutan
7. Emërtoni komponimin:
NO2

CH3

A. m-nitrotoluen
B. m-metilnitrobenzen
C. p-metilnitrobenzen
D. o-nitrotoluen
8. Cilat reagensë janë të nevojshëm që të
përfitohet ketoni në skemën e mëposhtme?
H3C

CH3

?
H3C

C
CH

5. Reaksioni i treguar
mëposhtëm paraqet:

me

ekuacionin

e

Br

+

Br2

Br

A. Reaksion të adicionimit
B. Reaksion të eleminimit
C. Reaksion të zëvendësimit
D. Reaksion të rigrupimit

A. KOH/alkool
B. KMnO4/H2O
C. H2O / HgSO4, H+
D. NaNH2; H2O
9. Cili nga komponimet e mëposhtme me
formulë molekulare С5H12O ka një atom
karboni kiral në molekulën e tij dhe
njëkohësisht paraqet alkool primar?
A. 3-metilbutan-2-ol
B. 2-metilbutan-2-ol
C. 3-metilbutan-1-ol
D. 2-metilbutan-1-ol
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O

CH

CH
H3C

A. HBr
B. NH3
C. CCl4
D. H3O+

CH2

6. Ekzistojnë pesë izomerë struktural me
formulë molekulare C6H14. Emërtoni sipas
rregullave të IUPAC komponimin që përmban
një atom karboni kuaternar në molekulën e tij:

C
CH3

10.
Cili nga alkoolet e listuara do të
oksidohet me K2Cr2O7 në prani të acidit
sulfurik të përqendruar në keton me të njejtin
numër atomesh karboni?
A. 1-metilcikloheksanol
B. 3,3-dimetilciklopentanol
C. 3-metilheksan-1-ol
D. 3-etilheksan-3-ol
11. Cili është produkti kryesor që përftohet nga
përzierja e aldehidit RCHO me alkoolin në
tepricë R'OH në prani të acidit si katalizator?
H

H
R
OH
H

A.

R

C.

R

OR'

OR'

OH
H

B.

OR

OH

R

D.

OR'
OR'

12. Çfarë lloj reaksioni paraqet reaksioni i
acetaldehidit me acetonin?
A. Shtimi(adicionimi) i aldolit
B. Oksidim
C. Hidrolizë
D. Esterifikim

13. Çka paraqesin A dhe B, përkatësisht, në
sekuencën vijuese të reaksioneve?
(CH3)2CO

A.
B.
C.
D.

HCN

A

H2O
H3O

+

B

(CH3)2C(OH)CN, (CH3)2C(OH)COOH
(CH3)2CH(OH), (CH3)2C(OH)2
CH3CH(OH)CN, CH3CHOHCOOH
CH3COCN, CH3COCOOH

14. Cili nga pohimet e mëposhtme NUK
është i saktë në lidhje me zëvendësimin
aromatik elektrofilik të benzenit?
A. Nitrimi i benzenit zhvillohet në një
përzirje të përqendruar të acidit sulfurik
dhe nitrik.
B. .Benzeni reagon si grimcë elektrofile.
C. Reaksionet e alkilimit dhe acilimit sipas
Fridel-Krafts zhvillohen në prani të
katalizatorit AlCl3.
D. Gjatë reaksionit të nitrimit ndodh
zëvendësimi i atomit të hidrogjenit me
grimcë elektrofile NO2+.
15. Sa gram fenol do të fitohen nëse 2 mol
fenolat kaliumi reagojnë me acidin
klorhidrik?
A. 0,021 g
B. 47 g
C. 94 g
D. 188 g
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DETYRA:
(Mënyren e punimit të detyrës dhe rezultatin shënojeni në vendin e paraparë)
Sistemi periodik me të dhënat e nevojshme gjendet në faqen e fundit të testit!
1. (Në total 3 p) Vizatoni formulën strukturale të komponimit me formulë molekulare C16H10, në

molekulën e të cilit ka katër unaza gjashtëanëtarëshe dhe të gjithë atomet e karbonit janë të
hibridizuar sp2.
Zgjidhje :

(3)
2. (Në total 9 p) Komponimi A përbëhet nga karboni, hidrogjeni dhe oksigjeni. Masa e tij
molekulare relative është 72. Ky komponim nuk është reaktiv, pra nuk reagon me metale
alkaline, hidrokside, nukleofile, oksidantë dhe agjentë reduktues. Është një tretës i mirë për
shumë substanca organike. Komponimi A mund të përfitohet nga reaksioni i hidrogjenizimit
katalitik, ku 6,22 dm3 hidrogjen janë shpenzur për të sintetizuar 10 g të këtij komponimi në
kushte standarde. Mund të përfitohet në mënyrë industriale nga reaksioni i dehidrimit, të
katalizuar me acid, të butan-1,4-diol. Komponimi A nuk përmban qendra kirale.
A. Cilës klasë të komponimeve të oksigjenit i përket komponimi A?
Përgjigje: ___eter______________________________

(1)

B. Cila është formula molekulare e fragmentit të hidrokarburit?
Zgjidhje:

Përgjigje: _____ С4Н8_____________
(1)
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C. Sa lidhje dyfishe të reaktantit fillestar do të hidrogjenohen?
Zgjidhje:
n (CxHyOz) = m (CxHyOz)/M (CxHyOz) = 10 g/72 g/mol = 0,139 mol
n (H2) = V / Vm = 6,22 dm3/ 22,4 dm3/mol = 0,278 mol
n (CxHyOz) : n (H2) = 0,139 mol : 0,278 mol = 1 : 2

Përgjigje: Nga reaktanti fillestar do të hidrogjenohen ____2_____ lidhje dyfishe.
(2)
D. Shkruani formulën strukturale të komponimit A!
Zgjidhje:

O

А- tetrahidrofuran

(3)
E. Shkruani dhe barazoni ekuacionet (me koeficientët më të vegjël të plotë) e reaksioneve
kimike që përshkruajnë përfitimin e komponimit A!
Zgjidhje:

a)

O

+ 2H2

H3O

HO

b)

Pd(C)

HO

O

+

O

+

H2O

(2)
3. (Në total 8 p) Reaksionet e djegies së alkaneve janë shumë ekzotermike dhe nxehtësia e
çliruar përdoret në industri dhe në amvisëri. Kështu, djegia e plotë e 11.0 g propan çliron
555 kJ nxehtësi. Djegia e 11,5 g të një përzierje pentani dhe heksani çliron nxehtësi prej 564
kJ. Në sekuencën homologe të alkaneve, entalpia e djegies rritet me 660 kJ/mol për çdo grup
metilen.
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A. Llogaritni entalpinë e djegies së secilit prej alkaneve të mëposhtëm: propan, pentan dhe
heksan!
Zgjidhje:
H = Q/n
n (C3H8) = m/M = 11,0 g/ (44 g/mol) = 0,25 mol
H (propan) = Q/n = 555 kJ/0,25 mol = 2220 kJ/mol.
H (pentan) = 2220 kJ/mol + 2 · 660 kJ/mol = 3540 kJ/mol
H (hexan) = 2220 kJ/mol + 3 · 660 kJ/mol = 4200 kJ/mol

(3)
B. Llogaritni pjesëmarrjen sasiore (në përqindje) të pentanit dhe heksanit në përzierje!
Zgjidhje:
х mol · 72 g/mol + y mol · 86 g/mol = 11,5 g
x mol · 3540 kJ/mol + y mol · 4200 kJ/mol = 564 kJ
x = 0,10 mol
y = 0,05 mol
χ (pentan) = x / (x + y) = 0,10 mol/(0,10 mol + 0,05 mol) = 0,10 mol/0,15 mol = 0,667 = 66,7%
χ (hexan) = y / (x + y) = 0,05 mol/(0,10 mol + 0,05 mol) = 0,05 mol/0,15 mol = 0,333 = 33,3%

(4)
C. Shkruani dhe barazoni (me koeficientët më të vegjël të mundshëm të plotë) ekuacionin e
reaksionit të djegies së plotë të pentanit!
Zgjidhje:
C5H12 + 8O2 = 5CO2 + 6H2O

(1)
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