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Kimi – Sesioni II 
 
 Pyetjet me zgjedhje 

 
 Pyetjet me zgjidhje dhe arsyetim 
 
Zgjidhja e ushtrimit 2 
 

a) 0.72 x 85 + 0,28 x 87 = 85,56 
b) 1s22s2p63s2p6d104s2p65s1 
c) Rb2O 
d) 2Rb   +    Cl2   =   2RbCl 

170g        71       
               20           X = 8,35g klor 
                        
Për secilën nga pikat a,b,c, dhe d nxënësi vlerësohet me: 
1 pikë  për çdo kërkesë a,b,c,d nëse jep përgjigjen si më sipër. 
0 pikë nëse përgjigja e dhënë prej tij nuk është e saktë, ose nuk ka dhënë asnjë 
përgjigje. 
 
Zgjidhja e ushtrimit 4 

a) 2Ca(ng) + O2(g) = 2CaO(ng)        CaO(ng)   + 2HCl(uj) = CaCl2(uj) + H2O(l)             
b)  1s22s2p63s2p64s2   
c) Në grupin e oksideve bazike se është metal i grupit IIA (aktiv)  
d) Bazuar në numrat atomikë Z, kalciumi zë vendin e 20 në sistemin periodik. 

Ai kufizohet majtas nga kaliumi (Z=19); djathtas nga skandiumi, Z=21; lart 
nga magnezi, Z=12; poshtë nga stronciumi Z=38. Dimë se rrezja rritet kur 
kalohet nga lart – poshtë brenda grupit d.m.th. RMg < RCa < RSr, ndërsa kur 
kalohet  nga e majta në të djathtë brenda periodës rrezja zvogëlohet, d.m.th. 
RK > RCa > RSc, 

Pyetja 1 3 5 6 7 9 10 12 16 17  

Alternativa e 
saktë 

A C C A D D B B C A  
 

Pyetja 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29  

Alternativa e 
saktë A C C D B D A C A C  
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Nxënësi vlerësohet me:                          
a) 1 pikë nëse ka shkruar të dy reaksionet  

 0 pikë nëse shkruan vetëm 1 nga reaksionet, si dhe nëse nuk shkruan 
asnjë reaksion. 

b) 1 pikë nëse shkruan saktë formulën elektronike 1s22s2p63s2p64s2.  
c) 1 pikë nëse përgjigja do të jetë oksid bazik 

d) 1 pikë nëse përcakton ndryshimin e rrezes së elementeve në perioda dhe 
grupe,  
 0 pikë nëse përgjigjet janë të gabuara. 

 
Zgjidhja e ushtrimit 8 
 

e) Formulat elektronike të këtyre elementeve janë: 
Squfuri →1s2 2s22p6  3s2p4 
Klori →1s2 2s2p6  3s2p5 
Fosfori →1s2 2s2p6  3s2p3 
Silici →1s2 2s2p6 3s2p2 
Janë elemente të periodës së tretë. 
Afërsinë më të madhe për elektronin e ka atomi i klorit, sepse ka 7 elektrone 
në nivelin e jashtëm. 

f) Dimë se vlera e potencialit të jonizimit rritet duke kaluar nga e majta në të 
djathtë të periodës. Këta elemente bëjnë pjesë në periodën e tretë dhe 
renditja e tyre sipas rritjes së vlerës së potencialit të jonizimit është: 
Si, P, S, Cl. 

g) Bazuar në valencën e secilit element shkruajmë: SO3, Cl2O7, P2O5, SiO2. 
h) H2SO3 dhe H2SO4 

 
Për secilën nga pikat a,b,c, dhe d nxënësi vlerësohet me: 
1 pikë  për çdo kërkesë a,b,c,d nëse jep përgjigjen e argumentuar si më sipër. 
0 pikë nëse përgjigja e dhënë prej tij nuk është e saktë, ose nuk ka dhënë asnjë 
përgjigje. 
1 pikë nëse për dy nga katër kërkesat e mësipërme ka dhënë përgjigje të pjesshme 
të pa argumentuara. 
2 pikë nëse në 4 kërkesat e mësipërme ka dhënë përgjigje të pjesshme të pa 
argumentuar. 
2 pikë nëse në njërën nga kërkesat e mësipërme ka dhënë përgjigje të argumentuar 
dhe në dy apo tre të tjerat përgjigje të pa argumentuar. 
 
 



TESTE DHE SKEMA VLERËSIMI 

459 

Zgjidhja e ushtrimit 11 
 
a) Duke ditur që atom qendror në një molekulë apo jon të përbërë, quhet ai atom 

rreth të cilit lidhen atomet e tjera, nxjerrim se në strukturat elektronike të 
molekulave të mësipërme, atomet qendrore janë: 
N në molekulën NH3, 
C në molekulën CH4,  

b) strukturat elektronike të molekulave të mësipërme paraqiten si më poshtë: 

                          
NH3 forma gjeometrike piramidale trekëndore, sepse atomi qendror, azoti,  lidhet 
me tre atome të tjera dhe ka një çift vetiak (të lirë). Këndi i lidhjes 107o. 
CH4 forma gjeometrike tetraedrike, sepse atomi qendror, karboni,  lidhet me katër 
atome të tjera dhe nuk ka çifte vetjake (të lira). Këndi i lidhjes 109,5o  
c) ∆EN e lidhjes C - H = 0,4 

∆EN e lidhjes N - H = 0,9       
Duke u bazuar në diferencën e elektronegativitetit renditja e lidhjeve të 
mëposhtme sipas polaritetet në rritje është: C-H,  N-H,  

d) Bazuar në strukturën elektronike të molekulave të mësipërme del se molekulë 
polare është ajo e NH3, mbasi ka strukturë asimetrike, atomi i azotit ka një çift 
elektronik vetjak (të lirë). 

 
Për secilën nga pikat a,b,c, dhe d nxënësi vlerësohet me: 
1 pikë  për çdo kërkesë a,b,c,d nëse jep përgjigjen e argumentuar si më sipër. 
0 pikë nëse përgjigja e dhënë prej tij nuk është e saktë, ose nuk ka dhënë asnjë 
përgjigje. 
1 pikë nëse për dy nga katër kërkesat e mësipërme ka dhënë përgjigje të pjesshme 
të pa argumentuara. 
2 pikë nëse në 4 kërkesat e mësipërme ka dhënë përgjigje të pjesshme të pa 
argumentuar. 
2 pikë nëse në njërën nga kërkesat e mësipërme ka dhënë përgjigje të argumentuar 
dhe në dy apo tre të tjerat përgjigje të pa argumentuar. 
3 pikë nëse në dy nga kërkesat e mësipërme ka dhënë përgjigje të argumentuar 
dhe në dy të tjerat përgjigje të pa argumentuar. 
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Zgjidhja e ushtrimit 13 
a) CH3COOH 
b) CH3- CH(CH3)-CH2-CH2 -CH3  
c) CHCl = CHCl 
d) CH3-CH(OH)-CH2-CH3 

 
Për secilën nga pikat a,b,c, dhe d nxënësi vlerësohet me: 
1 pikë  për çdo kërkesë a,b,c,d nëse jep përgjigjen e argumentuar si më sipër. 
0 pikë nëse përgjigja e dhënë prej tij nuk është e saktë, ose nuk ka dhënë asnjë 
përgjigje. 
 
Zgjidhja e ushtrimit 14 
 
a) M = 57 x 2g/mol = 114g/mol 
Masa e karbonit në këtë përbërje është:114 - 18 = 96 g 
nC = 96/12 = 8mol 
Formula molekulare e hidrokarburit C8H18   oktani. 
b) CH3- CH(CH3)-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3   

CH3- CH(CH3)-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3   
c) metil-2, heptan dhe dimetil -2,4, hekzan 
d) CH3- CH(OH)-CH2-CH2-CH2-CH2- CH2-  CH3   

CH2 (OH) – CH2-  CH2- CH2-CH2-CH2-CH2-CH3   
 
Për secilën nga pikat a,b,c, dhe d nxënësi vlerësohet me: 
1 pikë  për çdo kërkesë a,b,c,d nëse jep përgjigjen e argumentuar si më sipër. 
0 pikë nëse përgjigja e dhënë prej tij nuk është e saktë, ose nuk ka dhënë asnjë 
përgjigje. 
1 pikë nëse shkruan vetëm formulën e një alkani dhe një alkooli me të njëjtin numër 
atomesh karboni si te C8H18. 
 
Zgjidhja e ushtrimit 15 

a) CM = n/V              n= CM x V = 0,1 x1 = 0,1 dhe masa në gram del: m = n 
x M = 0,1 x 98g/mol = 9,8g 

b) M Ca3(PO4)2 = 3x40 + 2x31+ 8x16 = 310g/mol 
Në 310 g ndodhen 120g calcium, në 500g ndodhen: 
(500x120):310 = 193,5 g Ca 

Ose në një mol fosfat kalciumi ndodhen 3 mole Ca. Në 500/310 mol fosfat kalciumi 
ndodhen:4,83 mole Ca 

Masa në gram e kalciumit = 4,83mol x 40g/mol =193,5 g Ca.  
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Përqindja e kalciumit njehsohet nga raporti: 193,5 x 100/ 500 = 38,7 % 
c) CM = n/V  = 0,1/0,1 = 1M 
d) 22/44 = 0,5 mol         

1 mol 22,4 litra ndërsa 0,5 mol = 11,2 litra.             
 
Për secilën nga pikat a,b,c, dhe d nxënësi vlerësohet me: 
1 pikë  për çdo kërkesë a,b,c,d nëse jep përgjigjen e argumentuar si më sipër. 
0 pikë nëse përgjigja e dhënë prej tij nuk është e saktë, ose nuk ka dhënë asnjë 
përgjigje. 
 
Zgjidhja e ushtrimit 24 

a) dhe b)  konstantja e ekuilibrit njehsohet nga formula: Ke =   [NO2]2/ [N2O4] 
 

 [N2O4] mol /l [NO2] 
mol/l 

Vlera e [NO2] në ekuilibër mol/l 

Fillestar 
 
 
 
ekuilibër 

[N2O4] = 0,4 /0, 4 = 
1 mol 
 
1-x 

0 
 
 
2x 

Përqendrimi i NO2 në ekuilibër është 2X. 
Nga shprehja: 
Ke = 10 -5 = 4x2 /1-x del: 
4x2 = (1-x) • 10 -5, zgjidhim ekuacionin dhe 
gjejmë vlerën e X, të cilën e  shumëzojmë 
me 2.  

 

c) Konstantja nuk ndryshon sepse ajo varet nga temperatura dhe jo nga 
përqendrimi. 

d) Rritja e trysnisë favorizon zhvillimin e reaksionit në  kahun që çon në uljen 
e numrit të moleve, d.m.th. kahun e zhdrejtë.  

 
Për secilën nga pikat a,b,c, dhe d nxënësi vlerësohet me: 
1 pikë  për çdo kërkesë a,b,c,d nëse jep përgjigjen e argumentuar si më sipër. 
0 pikë nëse përgjigja e dhënë prej tij nuk është e saktë, ose nuk ka dhënë asnjë 
përgjigje. 
 
Zgjidhja e ushtrimit 28 
 KCl(shk) → K+(shk) + Cl-(shk)                       

Në anodë shkarkohen jonet klorure.            2Cl- - 2x1e- →Cl2(g)

Në katodë shkarkohen jonet kalium: 2K+ + 2x1e-  → 2K  
                                                        elektrolizë 

Reaksioni i përgjithshëm: 2KCl(shk) →      K(shk) + Cl2(g) 

 Vlera e potencialit të reduktimit të bakrit është më të vogël se ajo e potencialit 
të reduktimit të argjendit, pra ai ndodhet me përpara në radhën e aktivitetit se 
argjendi. Pllaka e bakrit  do jetë anoda, ndërsa pllaka e argjendit do të jetë 
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katoda. Elektronet do kalojnë nga anoda drejt katodës. Skematikisht ky 
element galvanik paraqitet: Cu/Cu2+//Ag+/Ag . Elementi prodhon rrymë 
elektrike për sa kohë ekziston anoda, pllaka e bakrit. 

            Anodë:    Cu = Cu2+ + 2e- 
            Katodë: 2Ag+ + 2x1e- = 2Ag 
            Reaksioni i përgjithshëm: Cu + 2Ag+ = Cu2+ + 2Ag 
c) Fem = EoK –EoA = + 0,80 – (+0,34) = +0,46V 
d) Zn0+ (H+1)2 (S+6) (O-2)4 = (Zn+2) (S+6)(O-2)4 + (H0)2 
 

 
 
Për secilën nga pikat a,b,c, dhe d nxënësi vlerësohet me: 
1 pikë  për çdo kërkesë a,b,c,d nëse jep përgjigjen e argumentuar si më sipër. 
0 pikë nëse përgjigja e dhënë prej tij nuk është e saktë, ose nuk ka dhënë asnjë 
përgjigje. 
1 pikë nëse ka dhënë 1 reaksion nga kërkesa a) dhe një reaksion nga kërkesa b). 

 
Zgjidhje e ushtrimit 30 
a)                                       H2SO4 (h) 

I) C2H4 + H2O      →        C2H5OH  reaksion adicioni                          
               III)  CH3CH=CH2 + HCN  →  CH3CH(CN)-CH3 reaksion adicioni 
b) HCHO, CH3CHO etj. metanal, etanal. 
    CH3COCH3        propanon 
 
Për secilën nga pikat a dhe b, nxënësi vlerësohet me: 
2 pikë  për çdo kërkesë a) apo kërkesë b), nëse jep përgjigjen e argumentuar si më 
sipër. 
0 pikë nëse përgjigja e dhënë prej tij nuk është e saktë, ose nuk ka dhënë asnjë 
përgjigje. 
2 pikë nëse ka dhënë 1 reaksion nga kërkesa a) dhe një përfaqësues të aldehideve 
apo të ketoneve. 


