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:

_______________________
_______________________
_______________________

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

_______________
(Emri dhe mbiemri):

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.

Cili pohim përshkruan me saktësi lidhjen
jonike në komponimin Na2SO4?
(A)Lidhja jonike krijohet me tërheqjen
elektrostatike të joneve të natriumit me anionet
e sulfatit.
(B) Lidhja jonike krijohet midis sulfurit dhe
katër atomeve të oksigjenit duke ndarë
elektronet e përbashkëta brenda grupit të
sulfatit.
(C)Lidhja jonike krijohet midis joneve të
natriumit dhe anioneve sulfate duke ndarë
elektrone të përbashkëta.
(D)Lidhja jonike krijohet nga tërheqja
elektrostatike e sulfurit dhe katër atomeve të
oksigjenit brenda grupit të sulfatit.

2. Nëse ekuacioni kimik C4H10 + O2 = CO2 + H2O
barazohet me koeficientat më të vegjël të plotë
stekiometrik, shuma e tyre është:
(А) 11
(B) 19
(C) 46
(D) asnjëra nga përgjigjet e ofruara.
3. Sipas Hajzenbergut:
(А) Gjatë reaksioneve kimike nuk është e
mundur të ndodh humbja e masës, ajo duhet
ruajtur.
(B) Sasi të njëjta të gazrave të ndryshëm në të
njëjtat kushte zënë vëllim të njejtë.
(C) Nuk është e mundur në të njëjtën kohë me
saktësi të madhe të përcaktohet shpejtësia dhe
pozicioni i elektronit.
(D) Elektronet që kanë vlera të barabarta për
numrat kuantikë kryesorë, magnetikë dhe
orbital duhet të kenë spine të kundërta.
4. Është praktikë e zakonshme shtimi i
substancave të oksigjenuara që përmbajnë
oksigjen në karburantet e automobilave për të
lehtësuar djegien e përbërësve të tjerë jo të
oksigjenuar. Benzina E10 përmban etanol me
një pjesëmarrje masore prej 10%. Duke ditur se
formula kimike e etanolit është CH3CH2OH,
me cilën shprehje do të llogarisni se sa është
pjesmarrja masore (në përqindje) e oksigjenit
në karburantin E10?

(А)
(B)
(C)
(D) me asnjërën nga shprehjet e ofruara.
5. Sa sasi oksigjen përmban 1,50 mol nitrat hekuri
(III) pentahidrat?
(А) 4,50 mol
(B) 9,00 mol
(C) 13,5 mol
(D) 21,0 mol
6. Joni M në kuadër të klorurit MCl3 ka
konfiguracion elektronik të gazit fisnik neonit.
Cili është konfiguracioni elektronik i metalit M
në gjendjen e tij bazë, jojonizuese?
(А) [Ne]
(B) [Ne]2s22p1
(C) [Ne]3s23p1
(D) [Ne]3s23p4
7. Rrethoni
metalin
alkalino-tokësor
elektronegativitetin më të lartë:
(А) Be
(B) Ba
(C) Fr
(D) F

me

8. Cili nga pohimet e mëposhtme është i pasaktë?
(A) Ekzistojnë elemente, atomet e të cilëve kanë
numër të barabartë të protoneve dhe
neutroneve.
(B) Numri i elektroneve në anion është i
barabartë me ngarkesën e anionit.
(C) Izotopet e të njëjtit element kanë gjithmonë
të njëjtin numër protonesh.
(D) Numri rendor dhe numri atomik janë e njëjta
njësi fizike.
9.Oksid është:
(А) О3
(B) CrO3
(B) NO2–
(D) oksigjeni atomik (О)
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10. Azoti është trivalent në:
(А) NO3–
(B) Fe(NO3)3
(C) N2O4
(D) N2
11. Vëllimi i mostrës së klorit të gaztë në kushte
standarde është 1,12 dm3. Sa sasi atome klori
përmban kjo mostër?
(А) 0,05 mol
(B) 0,50 mol
(C) 0,10 mol
(D) 1,00 mol
12. Ndryshimi kimik është:
(A) zverdhja e gjethëve jeshile të një peme.
(B) tharja e gjethëve të lagura të pemëve.
(C) thërmimi i gjethëve të thara të zverdhura të
një peme.
(D) rënia e gjethëve të pemëve në tokë.

13. Cili nga pohimet e mëposhtme është i saktë?
(A) Numri i neutroneve në 40Ca2 + është 40.
(B) Numri i elektroneve në 40Ca2 + është 22.
(C) Numri i neutroneve në Ca2 + është i panjohur
sepse nuk është e qartë se për cilin izotop saktë
bëhet fjalë.
(D) Numri i neutroneve në Ca2 + nuk varet nga ajo
se për cilin izotop bëhet fjalë.
14. Grupi i elementëve ngjitur me gazrat fisnike
quhet:
(А) grupa e metaleve fisnike
(B) grupa e elementeve halkogjene
(C) grupa e metaleve alkalino-tokësore
(D) asnjëra nga emrat e ofruara
15. Lidhja dyfishe kovalente:
(A) është e përbërë nga dy lidhje sigma.
(B) është e përbërë nga dy lidhje pi.
(C) përbëhet nga një lidhje sigma dhe një pi.
(D) është lloj e veçantë e lidhjes metalike.

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. Shënoi formulat kimike/emrat e komponimeve në vijim:
o Na2S2O3·5H2O

o Sulfat amoniumi
(NH4)2SO4

Tiosulfat natriumi pentahidrat

o Klorat bariumi monohidrat
Ba(ClO3)2·H2O

P4S6

H3BO3

o Cо(H2AsO4)2
Dihidrogjenarsenat kobalti(II)

o Jodur merkuri(II)

o Acidi borik

o KBr
Bromur kaliumi

o Heksasulfid tetrafosfori

HgI2

(10 х 0,80 pikë)

o МnO
Oksid mangani(II)
o Al(OH)2NO3
Dihidroksid nitrat alumini
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2. Alumini dhe jodi në reaksionin e sintezës së drejtpërdrejtë formojnë jodur alumini.
(A) Shkruani dhe barazoni ekuacionin kimik të këtij procesi me koeficientët më të vegjël të plotë të
mundshëm.
(1 pikë)

2Al + 3I2

2AlI3

(В) Sa sasi jod nevojitet për të sintetizuar 0,80 mol jodur alumini?

(С) Cfarë masa të reaktantëve nevojiten për të fituar 10 g produkt?
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3. Një mostër e zinkut e papastruar me bakër me peshë 960 mg është zhytur në tepricë të acidit klorhidrik
të holluar.
(А) Cili prej metaleve reagon me acidin? Shkruani ekuacionin kimik dhe barazojeni me koeficientët
stekiometrikë më të vegjël të mundshëm.
(1 pikë)
Zn + 2HCl

ZnCl2 + H2

(B) Duke ditur që vëllimi i gazit të lëshuar në reaksion, në kushte standarde, ishte 630 mL, llogaritni
pjesëmarrjen masore të dy metaleve në aliazh.
(6 pikë)
Është bërë një gabim i paqëllimshëm në vendosjen e kushteve të detyrës dhe kështu fitohet masë e
zinkut më e madhe se masa e aliazhit! Pikët e plota do të jepen nëse masa e zinkut llogaritet saktë!
Vëllimi i hidrogjenit të lëshuar është për shkak të zinkut të pranishëm në aliazh, kështu që masa e
zinkut do të jetë:
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