TESTE DHE SKEMA VLERËSIMI

TESTE
Kimi - Sesioni I
1. Në natyrë, elementi X ndodhet si përzierje e dy izotopeve, njëri me numër mase
107 dhe tjetri me numër mase 109. Nëse përqindja e izotopit të parë është 1,5
herë më e madhe se ajo e izotopit të dytë, atëherë përqindja e izotopit të dytë
është:
1 pikë
A) 40%
B) 50%
C) 60%
D) 70%
2. Për atomin e elementit me numër atomik Z = 35:
4 pikë
a) paraqitni konfigurimin elektronik (diagramin e shpërndarjes së elektroneve).
b) përcaktoni vlerat e 4 numrave kuantikë (sipas radhës së mbushjes) për
elektronin e katërmbëdhjetë.
c) vizatoni format sipas orientimeve hapësinore të orbitaleve s dhe px.
d) ndërtoni diagramin e kalimit nga atom në jon të këtij elementi.
3.
A)
B)
C)
D)

Një nga atomet apo jonet ka elektrone vetëm në dy nivele energjie. Ai është:
Na
1 pikë
+
Li
Be2+
F(ZNa=11; ZLi=3; ZBe=4; ZF=9)

4. Përgjigjuni kërkesave:
4 pikë
a) shkruani barazimet kimike për shndërrimet e mëposhtme:
Ca → Ca(OH)2 → CaCO3 → CaO → CaSO4.
b) ndërtoni një diagram ku të tregoni si ndryshon rrezja e atomit të kalciumit në
lidhje me elementet që e rrethojnë, numrat atomikë Z të të cilëve janë: Z = 12,
Z = 38, Z = 19, Z = 21.
c) renditni bromin, klorin, fluorin dhe jodin, sipas aftësisë për të zëvendësuar njëri
–tjetrin.
Shkruani të paktën një reaksion.
d) përcaktoni vendndodhjen në sistemin periodik të elementit, numri atomik i të cilit
është: Z= 25.
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5. Nga bashkëveprimi i hidroksidit të natriumit të ftohtë (në 15oC) me klorin,
përftohet:
1 pikë
A) Cl2O3
B) Cl2O5
C) NaClO3
D) NaOCl
6.
A)
B)
C)
D)

Cili nga elementet është më elektropozitiv?
Fr
K
Ca
Ba
(ZCa= 20, ZFr= 87, ZBa= 56, ZK= 19.)

1 pikë

7. Bariumi është në një grup me Ca. Cili nga pohimet përcakton një veti të Ba:
A) Vepron me oksigjenin dhe jep oksidin acid BaO.
1 pikë
B) Tretësira ujore e tij nuk përcjell rrymën elektrike.
C) Përbërja e tij me klorin e ka formulën Ba 2Cl.
D) Vepron me vrull me ujin duke çliruar H2(g).
8. Në tabelën e mëposhtme janë dhënë simbolet e elementeve të periodës së
tretë.
4 pikë
Na
Mg
(Z=11) (Z=12)

Al
(Z=13)

Si
(Z=14)

P
(Z=15)

S
(Z=16)

Cl
(Z=17)

Ar
(Z=18)

Tregoni si ndryshon:
a) shtresa e jashtme elektronike e secilit element (ose si ndryshon rrezja nga e
majta në të djathtë të periodës).
b) vetia reduktuese e secilit brenda periodës nga e djathta në të majtë.
c) karakteri i oksideve të tyre ( nga e majta në të djathtë).
d) energjia e jonizimit, energjia e afërsisë për elektronin dhe EN brenda periodës,
nga e djathta në të majtë.
9.
A)
B)
C)
D)

Një lidhje jonike formohet kur:
çifti elektronik i përbashkët është i baraslarguar nga dy atomet.
zona e mbulimit midis dy orbitaleve atomike është e madhe.
diferenca e EN të dy atomeve që lidhen është më e vogël se 0.5.
çifti elektronik kalon plotësisht drejt atomit më elektronegativ.
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10. Në kushte të caktuara, nga bashkëveprimi i hidrogjenit me oksigjenin formohet
ujë. Lidhja ndër molekulare që realizohet midis hidrogjenit të njërës molekulë
dhe oksigjenit të molekulës tjetër është:
1 pikë
A) dyfishe,
B) kovalente jopolare,
C) hidrogjenore,
D) jonike.
11. Shpjegoni:
4 pikë
a) në cilin grup të sistemit periodik duhet të bëjë pjesë elementi X, që molekula
XCl3 të ketë moment dipolar të barabartë me zero.
b) sa është këndi që formon atomi qendror në molekulën e ujit, H 2O, (ZO=8, ZH=1).
c) cila është forma gjeometrike e molekulës së amoniakut, NH 3, (ZN=7; ZH =1).
d) në cilën nga molekulat H2S, H2Te, H2O; H2Se, forcat ndër molekulare të Van
der Valsit janë më të mëdha. (ArH=1; ArS=32; ArO=16; ArSe= 78,9; ArTe=127,6;
ArCl=35,5.)
(shënim: për pikën a, b, dhe c përgjigjet duhet të shoqërohen me skemat
përkatëse).
12.
A)
B)
C)
D)

Një lidhje dyfishe ndodhet në molekulën e përbërjes, emërtimi i së cilës është:
etanol
1 pikë
butanal
propan
amoniak

13.
a)
b)
c)
d)

Shkruani formulat e strukturës për përbërjet e mëposhtme:
etil-3, dimetil -2,5- hepten -1
dimetil –2, 2 - propan
trans diklor - 1,2 - eten
butanol -2

4 pikë

14. Njehsoni:
4 pikë
a) vëllimin e oksigjenit (në K.N.) që nevojitet për djegien e 14 gram penten
(ArC=12; ArH=1)
(në K.N.).
b) masën në gram të CaO që do të veprojë me 300 ml tretësirë 0,5 M HCl.
(ArCa =40; ArO = 16)
c) numrin e mol-atomeve të secilit element që ndodhen në 14,2 gram Na2SO4.
(MrNa2SO4= 142)
d) % e kalciumit që ndodhet në 374 gram xeheror, i cili përmban 89,2 % Ca 3(PO4)2.
(ArCa=40, ArP=31 ArO=16)
15. Njehsoni:
4 pikë
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a) përqendrimin molar të një tretësire që përmban 0.6 mol substancë në tre litra të
saj.
b) masën në gram të precipitatit PbCrO4 që përftohet kur futen në reaksion 20g
Na2CrO4 me 1litër tretësirë 0,1M Pb(NO3)2. (MrPb(NO3)2 = 331; MrPbCrO4 = 323;
MrNa2CrO4= 162)
c) rendimentin e reaksionit kur dihet se nga veprimi i 44,8 litra azot me hidrogjen
u përftuan 33,6 litra amoniak.
d) për të përcaktuar formulën molekulare të një përbërjeje organike kur dihet se:
përqindja e karbonit në një mostër të saj është 24,8 %, e klorit në po atë mostër
është 71,2 % dhe pjesa tjetër është hidrogjen. (masa molare e përbërjes është
99g/mol.) (ArC=12, ArCl=35,5)
16.
A)
B)
C)
D)

pH njehsohet:
[H3O+]•[OH-]
– log 10-14
– log [H3O+]
– log [OH-]

1 pikë

17.
A)
B)
C)
D)

Vlera e pOH-së së tretësirës 0,05 M Ba(OH)2 është:
1
3
5
9

1 pikë

18. Nga veprimi i karbonateve të metaleve alkaline apo alkalino - tokësore me HCl
përftohet një substancë në gjendje të gaztë, formula kimike e së cilës është:
A) CO2
1 pikë
B) Cl2
C) H2
D) Cl2O
19.
A)
B)
C)
D)

Reaksion ekzotermik është:
CaCO3(ng) → CaO(ng) + CO2(g)
2HgO(ng) → 2Hg(ng) + O2(g)
N2(g) +3H2(g) → 2NH3(g)
2NH3(g)
→ N2(g) + 3H2(g)

1 pikë
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20. Në kushte standarde, vlera e ∆Hr298 për reaksionin: 2Fe(CO)5 (g) + 3CO2(g) →
1 pikë
Fe2O3(ng) + 13CO(g), është:
A) – 193 kJ
B) + 193 kJ
C) – 394 kJ
D) + 394 kJ
(∆Hof Fe(CO)5(g) = -733kJ/mol; ∆Hof CO2(g) = - 394kJ/mol; ∆Hof CO(g) =
-110kJ/mol; ∆Hof Fe2O3(ng) = - 824kJ/mol)
H+

21. Jepet reaksioni: Br2(uj) + HCOOH (uj) → 2 Br¯ + 2H+(uj) + CO2 (g) .
Bazuar në njohuritë e mara, shpejtësia e ndryshimit të përqendrimit të bromit
njehsohet nga formula:
1 pikë
A) + [Br2] / [HCOOH]
B) + ∆CBr2 / ∆ [H+]
C) - [Br2] / [HCOO-]
D) - ∆ [Br2] / ∆t
22. Reaksioni i bashkëveprimit të mermerit (të grimcuar në copa me madhësi të
ndryshme) me acidin klorhidrik të holluar përdoret për të hetuar ndikimin e një
prej faktorëve në shpejtësinë e reaksionit. Në këtë rast, ky faktor është: 1 pikë
A) katalizatori që përdoret në këtë reaksion.
B) sipërfaqja e kontaktit të mermerit me acidin.
C) temperatura, në të cilën zhvillohet reaksioni.
D) natyra e lidhjeve kimike te formulat e reaktantëve.
23. Një reaksion endotermik mund të zhvillohet me ose pa katalizator, por në masë
kohore të ndryshme. Vlera e energjisë së aktivizimit në këtë rast, mund të jetë:
1 pikë
A) më e madhe te reaksioni me katalizator.
B) më e vogël te reaksioni pa katalizator.
C) e njëjtë në të dy llojet e reaksioneve.
D) me e madhe te reaksioni pa katalizator.
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24.
a) Përqendrimet e N2, H2 dhe NH3 (në ekuilibër), në një enë me vëllim 1 litër, sipas
radhës janë 0,3 mol/l; 0,4 mol/l; 0,1 mol/l. Sa do të jetë përqendrimi i H 2 në enën
(me vëllim 1 litër) në një ekuilibër të ri, nëse përqendrimi i NH 3 dyfishohet
(temperatura mbahet konstante).
2 pikë
b) Shpjegoni çfarë ndodhi me vlerën e konstantes së ekuilibrit kur përqendrimi i
amoniakut u rrit dy herë.
1 pikë
c) Në cilin kah do të zhvendoset ekuilibri nëse në reaksionin e mësipërm ulim
trysninë.
1 pikë
25. Përqendrimi i joneve hidrokside në një tretësirë ujore është 1x10-9 M (në 25oC).
Përqendrimi i joneve hidron në këtë tretësirë do të jetë:
1 pikë
-5
A) 10 M
B) 10-7 M
C) 10-9 M
D) 10-11 M
26. Bazuar në teorinë acido - bazike të Bronshted –Luvri, themi se joni që shfaq
vetëm veti acide është:
1 pikë
A) OHB) HSO3C) NH4+
D) NO227. Vlera e pH të një tretësire të përftuar nga përzierja e 100 ml tretësirë 0,1M e
LiOH me 200 ml tretësirë 0, 2 M të acidit klorhidrik është:
1 pikë
A) 1
B) 3
C) 5
D) 7
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28. Elektrokimia është degë e shkencës së kimisë që studion proceset që
zhvillohen gjatë kalimit të rrymës elektrike në tretësirat ujore të elektrolitëve dhe
proceset që zhvillohen në elementet galvanikë.
4 pikë
a) Shpjegoni si zhvillohet elektroliza e tretësirës ujore të përqendruar të NaCl.
b) Paraqitni skematikisht elementin galvanik, i cili përbëhet nga gjysmë elementi i
zinkut dhe gjysmë elementi i bakrit.
c) Njehsoni f.e.m e këtij elementi kur dihet se Eo Cu2+/ Cu = + 0,34 V dhe Eo Zn2+/ Zn
= - 0,76 V.
d) Përcaktoni jonin që sillet si agjent oksidues më i fuqishëm në mjedis acid:
i. MnO4- + 8 H+ + 5 e- → Mn2+ + 4H2O

(Eo = + 1.51V)

ii. Cr2O72- + 14H+ + 6 e- → 2Cr3+ + 7H2O

(Eo = + 1.33V)

29. Një nga reaksionet
është:
A) C6H6 + Cl2
B) C2H4 + HCN
C) C2H5Cl + OHD) C2H5 -OH + Na

apo

e mëposhtme është reaksion zëvendësimi nukleofilik. Ai
1 pikë
→
C6H5-Cl + HCl
→
C2H5CN
→
C2H5OH + Cl→
C2H5-ONa + ½ H2

30. Bazuar në njohuritë e mara për hidrokarburet dhe përbërjet e oksigjenuara
shkruani:
4 pikë
a) stadin e parë të mekanizmit të reaksionit të zëvendësimit radikalar, në prani të
dritës te metani.
b) reaksionet e plota të kalimit: CH3OH → HCHO → HCOOH.
c) reaksionin e eliminimit të një mol acidi halogjenhidrik nga një mol rrjedhës i
halogjenuar (KOH/etanol).
d) formulat për një grimcë elektrofilike dhe një grimcë nukleofilike.

233

