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Kimi - Sesioni II 
 

1.  Dy atome të të njëjtit element duhet të kenë numër:   1 pikë 
A) të njëjtë elektronesh, 
B) të njëjtë nukleonesh, 
C) të ndryshëm protonesh, 
D) të njëjtë mase. 
 
2. Rubidiumi (grupi IA) formon dy izotope natyrorë, njëri me numër mase A=85  
    dhe tjetri me numër mase 87. Përqindjet e tyre sipas radhës janë përkatësisht   
    72 % dhe 28 %. Numri atomik i tij është 37.    4 pikë  
a) Njehsoni masën mesatare të rubidiumit. 
b) Shkruani formulën elektronike të atomit të rubidiumit. 
c) Shkruani formulën oksidit të rubidiumit. 
d) Njehsoni masën në gram të klorit (Cl2) që futet në reaksion me 20 gram rubidium 

(Ar=85), për të përftuar klorur rubidiumi, RbCl.          (ArCl= 35,5) 
 
3. Dihet që vendndodhja e një elektroni në atom përcaktohet nga vlerat e 4 

numrave kuantikë. Cili nga kombinimet e mëposhtme të vlerave të katër 
numrave kuantikë  i përket elektonit që ndodhet në 3p6 .   1 pikë 

A) n = 3      l = 1     m =0          ms = + 0,5 
B) n = 3      l = 1     m = - 1       ms = + 0,5 
C) n = 3      l = 1    m = +1       ms = - 0,5 
D) n = 3      l = 1     m = +1       ms = + 0,5 

 
4.  Jepen shndërrimet e mëposhtme:          4 pikë  
 Ca→CaO→CaCl2  

a) Shkruani barazimet kimike të reaksioneve. 
b) Shkruani formulën elektronike të jonit Ca2+ ( Z = 20). 
c) Në cilin grup të oksideve bën pjesë oksidi i kalciumit?  
d) Tregoni si ndryshon rrezja e atomit të kalciumit në lidhje me elementet që e 

rrethojnë.        (Z = 38, Z = 19, Z = 21, Z = 12) 
 
5. Numri atomik i elementit X është  Z = 17. Ngarkesa e jonit dhe grupi ku bën pjesë 

ky element janë:       1 pikë 
A) X2+    grupi IIB 
B) X5+     grupi VB.              
C) X -      grupi VIIA 
D) X3-        grupi VA;   
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6. Jepen çiftet e elementeve të mëposhtme. Cili prej tyre e ka më të vogël shumën 
e vlerave të elektronegativitetit?         1 pikë 

A) Cs, Ca;     
B) O, F;  
C) Na, Mg;  
D) Li, C. 
 (ENLi = 1,2;   ENC = 2,5;     ENO= 3,16;     ENF = 4;    ENNa = 0,9;     ENMg = 1,2; 

ENCs = 0,8;   ENCa = 1) 
 

7. Kalciumi është në një grup me Mg. Cili nga pohimet përcakton një veti të Ca:    
A) vepron me oksigjenin dhe jep oksidin acid CaO,      1 pikë                            
B) tretësira ujore e tij nuk përcjell rrymën elektrike, 
C) përbërja e tij me klorin e ka formulën Ca2Cl, 
D) vepron me vrull me ujin duke çliruar H2(g).     
 

8.  Janë dhënë elementet  S, Si, Cl, P.         4 pikë 
a) Shpjegoni cili nga elementet e ka  më të madhe vlerën e afërsisë për elektronin.  
b) Listoni ata sipas rritjes së vlerës së potencialit të jonizimit. 
c) Shkruani formulat e oksideve që ato formojnë (për valencën më të lartë). 
d) Shkruani formulat e oksiacideve që formon squfuri (IV dhe VI valent).      

(ZSi =14 , ZP = 15 , ZCl = 17 , ZS = 16) 
 

9. Një lidhje kovalente është aq më e dobët sa:     1 pikë  
A) më e madhe të jetë zona e mbulimit, 
B) më e madhe të jetë energjia e lidhjes, 
C) më afër të jenë bërthamat e atomeve, 
D) më e madhe të jetë gjatësia e lidhjes. 
 

10. Një nga karakteristikat e mëposhtme nuk i përket lidhjes sigma:  1 pikë 
A) realizohet me anë të mbulimit boshtor të orbitaleve s-s, s-px, px-px. 
B) formohet me anë të mbulimit anësor të dy orbitaleve atomike, 
C) energjia që nevojitet për prishjen e lidhjes sigma është e madhe, 
D) lidhja sigma është më e fortë dhe më e qëndrueshme se lidhja pi. 
 

11. Jepen formulat kimike të përbërjeve: CH4,  NH3,   4 pikë 
a) Përcaktoni atomin qendror për çdo molekulë. 
b) Vizatoni formën gjeometrike të molekulës së amoniakut. 
c) Krahasoni lidhjet C-H, N-H, bazuar në polaritetin e tyre. 
d) Shpjegoni cila molekulë është polare dhe pse. 
 (ZC = 6; ZN=7; ZH =1;)  (ENC = 2,5; ENN = 3; ENH = 2,1)    
12. Lidhja dyfishe përbëhet nga:       1 pikë 
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A) dy lidhje sigma dhe  një pi, 
B) një lidhje pi dhe  një sigma, 
C) vetëm dy lidhje sigma, 
D) vetëm dy lidhje pi. 
 

13. Shkruani formulat e strukturës së plotë për përbërjet e mëposhtme:  4 pikë 
a) acid etanoik, 
b) metil -2 pentan, 
c) diklor - 1,2 – etan, 
d) butanol -2.   
 

14.  Masa molare e një hidrokarburi është 57 herë më e madhe se masa molare e 
hidrogjenit (H2). 18 g të kësaj mase e përbën hidrogjeni.  4 pikë 

a) Përcaktoni formulën molekulare të përbërjes. 
b) Shkruani formulat e dy prej izomerëve të vargut të kësaj përbërjeje. 
c) Emërtoni izomerët që shkruajtët sipas IUPAC. 
d) Shkruani formulat gjysmë strukturore për dy alkoole vargore të ngopura, të cilët

kanë po aq atome karboni në molekulat e tyre sa ka dhe ky hidrokarbur.  
     (AC=12, AH=1) 
 

15.  Njehsoni:         4 pikë 
a) masën në g të acidit sulfurik që ndodhet në 1000ml tretësirë me përqendrim 

0,1M. (Mr H2SO4 = 98); 
b) përqindjen e kalciumit që ndodhet në  500 gram fosfat kalciumi, Ca3(PO4)2.  
 (ArCa=40; ArP = 31; ArO=16). ) 
c) përqendrimin molar të tretësirës së acidit klorhidrik, HCl, që përmban 0,1 mol 

acid në 100 ml të saj. 
d) vëllimin që zënë në kushte normale 22 g CO2.      (ArC = 12; ArO =16) 
 

16.  Baza e konjuguar për H3O+ është:      1 pikë 
A) H3O¯ 
B) H3O+ 
C) H2O 
D) O2- 
 

17.  Cili nga reaksionet nuk ndodh?        1 pikë 
A) SO2 + 2H2O  → S(OH)4 
B) K2O + H2O  → 2 KOH 
C) CaO + CO2  → CaCO3 
D) CO2 + H2O  → H2CO3 
18. Cili nga elementet nuk vepron me acidin sulfurik të holluar?   1 pikë 
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A) Cu 
B) Fe 
C) Al 
D) Zn 
 
19.  Reaksion endotermik është:       1 pikë 
A) N2(g) + 3H2(g) →  2NH3(g)                                                 ∆H<0 
B) 2SO2(g)  + O2(g)  →    2SO3(g)       ∆H<0 
C) CaCO3(ng) → CaO(ng) + CO2(g)   ∆H>0 
D) 2Hg(ng)  + O2(g)  →  2HgO(ng)      ∆H<0     
 
20.  Jepet reaksioni CH4(g) + Cl2 → CH3Cl(g) + HCl(g).  Duke ditur se energjitë e 

lidhjeve  te reaktantët dhe produktet sipas radhës janë: C-H, 410 kJ/mol; Cl-Cl, 
242 kJ/mol; C-Cl, 340 kJ/mol; H-Cl, 431kJ/mol, vlera e ∆H- së së reaksionit 
është:           1 pikë 

A) + 270 kJ 
B) -  270 kJ 
C) -  119 kJ 
D) + 119 kJ 
   
21.  Në shpejtësinë e reaksionit ndikojnë disa faktorë. Prania e një katalizatori gjatë 

zhvillimit të reaksionit ndikon në:      1 pikë 
A) rritjen e energjisë së reaktantëve 
B) rritjen e temperaturës së sistemit 
C) kthimin e kahut të reaksionit 
D) uljen e energjisë së aktivizimit 
 
22.  Jepet reaksioni: H2O2(uj) + 2I- (uj)  + 2H+(uj)  → 2H2O(l) + I2(uj)   

Për 20 sek përqendrimi i jodit rritet nga 0,01mol/l në 0,05 mol/l. Shpejtësia e 
reaksionit është:        1 pikë 

A) 2 x 10-6 mol/l 
B) 2 x 10-3 mol/ls 
C) 2 x 10-4 mol/ls 
D) 2 x 10-5 mol/ls 
 
 
 
 
23. Acidi nitrik përftohet duke kaluar nëpërmjet disa hallkave:   1 pikë 
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                                  Pt 
 4NH3(g) + 5O2(g)      →   4NO(g) + 6H2O(g)     (i shpejtë) 
 2NO(g)  + O2(g)      →   2NO2(g)                            (i ngadaltë) 
 3NO2(g) + H2O(l)    →   2HNO3(uj) + NO(g)   (i shpejtë) 
 Nëse përqendrimi i NO është 0,7 mol/l, përqendrimi i O2 është  0,45 mol/l dhe  
 K = 5,8 x10-6 L2 mol-2 s-1, vlera e shpejtësisë së reaksionit është: 
A) 1,20 x 10-3 mol L-1 s-1,  
B) 1,42 x 10-4 mol L-1 s-1,   
C) 1,50 x 10-5 mol L-1 s-1,   
D) 1,27 x 10-6 mol L-1 s-1,   
  
24.   
a)  Njehsoni përqendrimin e NO2(g) në ekuilibër  në tretësirën e përftuar nga tretja e   
     0,40 mol N2O4(g) në 400 ml kloroform (reaksioni arrin në ekuilibër, në një  
     temperaturë të caktuar). Më poshtë jepet reaksioni dhe vlera e konstantes së  
     ekuilibrit:  N2O4(g)  ↔  2NO2(g)          (Ke = 10 -5 )   2 pikë 
b) shpjegoni çdo të ndodhë me vlerën e konstantes së ekuilibrit nëse përqendrimi i 

dioksidit të azotit rritet dy herë.           1 pikë  
c) në cilin kah do të zhvendoset ekuilibri nëse në reaksionin e mësipërm rrisim 

trysninë.        1 pikë 
 

25.  Përqendrimi i joneve hidrogjen në një tretësirë ujore është 10-5 M (në 25oC). 
Përqendrimi i joneve hidrokside në këtë tretësirë do të jetë:  1 pikë 

A) 10-9 M 
B) 10-7 M 
C) 10-5 M 
D) 10-3 M 
 
26.  Cila nga tretësirat ujore të bazave të mëposhtme shfaq veti bazike më të forta?

        1 pikë 
A) CH3NH2  Kb = 4,4 x10-4 
B) N2H4      Kb = 3,0 x10-6 
C) S2-          Kb = 7,7 x10-2 
D) NH3         Kb = 1,8 x10-5 
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27.  Në 0,5 litra ujë të pastër, në 25 oC u shtuan 2x10-5 mol H2SO4. Vlera e pH të 
kësaj tretësire është:        1 pikë 

A) 4,1 
B) 2,0 
C) 4,4 
D) 4,7 

 
28.  Elektrokimia është degë e shkencës së kimisë që studion proceset që zhvillohen 

gjatë kalimit të rrymës elektrike në tretësirat ujore të elektrolitëve, në shkrirjet e 
tyre, si dhe proceset që zhvillohen në elementet galvanikë.   4 pikë 

a) Shkruani reaksionet që ndodhin në elektroda gjatë elektrolizës së klorurit të 
kaliumit, KCl  në gjendje të shkrirë. 

b) Shkruani reaksionet për elementin galvanik, i cili përbëhet nga gjysmë elementi 
i argjendit dhe gjysmë elementi i bakrit. 

c) Njehsoni  f.e.m e këtij elementi.  
     (potencialet e reduktimit elementeve bakër dhe argjend janë përkatësisht + 0,34 

V dhe + 0,80 V).   
d) Përcaktoni numrat e oksidimit të elementeve në reaksionin redoks:  

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 
 
29.  Një prej reaksioneve të mëposhtme është një reaksion esterifikimi  1 pikë 
A) C2H4 + C2H4 + C2H4 →[- CH2 – CH2-]3 
B) C2H5ONa  +  H2O  →  C2H5OH + Na+ + OH- 
C) CH3-COOH + CH3OH ↔ CH3COO CH3 + H2O 
D) C2H5- COOH + Na → C2H5- COONa + ½ H2 
 
30.   
a)  Alkenet bëjnë pjesë në grupin e hidrokarbureve të pangopura. Shkruani  
     reaksionet e bashkëveprimit të:     2 pikë 
1. etenit me ujin. 
2. propenit me HCN. 
b) Aldehidet dhe ketonet janë përbërje organike të oksigjenuara. Shkruani formulën 

e:         2 pikë 
I) një aldehidi. 
II) një ketoni. 
 
 
 
 


