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Të dashur nxënës,
Para jush është përmbledhja e pyetjeve dhe detyrave nga biologjia, 
gjeografi a, historia, fi zika dhe kimia, gjegjësisht nga shkencat natyrore 
dhe shoqërore të cilat mësohen në shkollën fi llore. Përmbledhja i 
dedikohet verifi kimit të njohurive dhe mundësive të cilat do të testohen 
përmes testit të kombinuar.

Detyrat janë dhënë sipas lëndëve shkollore tek të cilat kërkohet 
parasëgjithash zgjidhja në raport me detyrën. Në kuadër të secilës lëndë 
detyrat janë të radhitura sipas nivelit të standardit, realizimi i së cilës 
testohet me ato detyra, duke fi lluar nga kërkesat më të thjeshta. Këto 
detyra paraqesin modelet e detyrave të cilat do të paraqiten në testin e 
kombinuar.

Në pjesën e fundit të kësaj përmbledhjeje janë dhënë zgjidhjet e 
detyrave, lista e detyrave me standardet përkatëse, si dhe lista komplete e 
standardeve arsimore të testit të kombinuar.

Ju dëshirojmë fat dhe punë të suksesshme!
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1. Në kolonën e majtë gjenden shpjegimet e disa veçorive të qenieve të gjalla, ndërsa në të 
djathtë veçoritë e qenieve të gjalla.

Shëno shkronjën përkatëse në vizat e zbrazëta.
1. ___ Mënjanimi i substancave të dëmshme nga organizmi  a) Rritja dhe zhvillimi
2. ___ Shumëzimi i organizmave      b) Taitja
3. ___ Shtimi i madhësisë së qelizave dhe/ose i numrit të tyre c) Ushqimi
4. ___ Aft ësia e marrjes së ngacmimeve nga ambienti i jashtëm d) Riprodhimi
5. ___ Djegia e ushqimit me ndihmën e oksigjenit   e) Frymëmarrja
        f) Lëvizja 
        g) Ngacmueshmëria

2. Cila përmbajtje e testit për ëmbëlsirën i takon natyrës së gjallë?

a) mielli
b) sheqeri
c) qumshti
d) tharmi
Rretho para shkronjës përgjigjen e saktë.

3. Ashtu çka është pistili për bimët , për shtazët është:

a) organi seksual mashkullor;
b) organ seksual femror;
c) individ mshkullor;
d) individ femror.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

4. Në fi gurë janë të paraqitura anëtarët e: 

a) dy mbretrive;
b) tri mbretëri;
c) katër mbretërive;
d) pes mbretërive. 

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

5. Gështenja e egër në degë gjatë dimrit ka:

a) lulet;
b) gjethet;
c) sythëzat-pipat;
d) frutet.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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6. Në sipërfaqe te bakteri ndodhet muri qelizor, po në citoplazmë kush:

a) organeli i bërthamës;
b) materiali trashëgues;
c) këmëbt e rrejshme;
d) falegjeli-kamxhiku për lëvizje.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

7. Përmes mikroskopit është zbuluar se në citoplazmë gjenden trupthat të cilët i quajmë:

a) Inde;
b) Qeliza;
c) Organele;
d) Organe. 
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

8. Në kolonën e majtë janë dhënë emërtimet e organeve vegjetative të lisit, ndërsa në kolonën e 
rolet (funksionet) e tyre.

Shkruaj shkronjat përkatëse në vizat e zbrazëta.
1. ___ Rrënja   a) Kryen fotosintezën
2. ___ Trungui   b) Absorbon ujin nga trolli
3. ___ Gjethi   c) Merr pjesë në pjalmim
   d) bashkon të gjitha organet bimore

9. Cili ind më së shumti ndërton zemrën e kurrizorëve?
a) gjaku
b) indi nervor
c) indi muskulor
d) indi mbulues
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

10. Energjia për jetë fi tohet nga ushqimi dhe nga:

a) taitja;
b) frymëmarrja; 
c) të menduarit;
d) me rritje.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

11. Cili nga proceset e paraqitur është i përbashkët  si për euglenën, bretkocën e gjelbërt, 
luleshurdhën dhe tharmet?

a) ndjersitja
b) fotosinteza
c) rritje
d) fymëmarrja 
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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12. Plotëso fj alinë e mëposhtme.

Gjatë verës kur bie shi, krimbat e tokës (skërrajat e shiut ) dalin mbi sipërfaqe të tokës të 
________________.

13. A është thënja e saktë kur individët e të njtiti lloj me shumim japin individ  të njetiti lloj?                    
a) Po, thënja është e saktë në të gjitha rastet.

b) Po, mirëpo fl utura ka përjashtim sepse jep (vemje) lëvarzën. 
c) Jo, disa lloje japin larva të cilat nuk i gjasojnë prindërve.
d) Jo, po lloji i vjetër jep llojin e ri dhe kështu bota e gjallë pëson ndryshime.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

14. Në tabelë shkruaj numrin 1 në qoft ëse me ndarjen e qelizës organizmi shumohet ose numrin 
2 ku me ndarjen e qelizës organizmi rritet.

ameba luleshurdha bakteri Sova-shpend

15. Çka është e përbashkët për qelizën nervore dhe muskulore?

a) kanë formën e njejtë
b) kanë rrolin e njetë
c) kanë shtesa
d) përmbajnë ADN
Rrethoni shkronjën para përgjigjes së saktë.

16. Kromozomet janë bartës:

a) të vetive trashëguese;
b) të gjitha vetive të fi tuara;
c) vetitë e fi tuara në fëmijëri;
d) vetitë e fi tuara gjatë vjetërsisë.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

17. Gjenet nga prindërit kalojnë në pasardhës përmes procesit të:

a) Trashëgimisë;
b) Rritjes;
c) Pjekurisë;
d) Pleqërisë. 
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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18. Në fushën pranë çdo vetie shëno plus nëqoft ëse trashëgohet ose minus nëqoft ëse nuk 
trashëgohet:

fl okët e ngjyrosura
kondicion i mirë
ngjyra e syve
numri i gishtrinjëve
mbresë-përshtypje

19. Cilën fj alë duhet shënuar në fushën e zbrazët në skemë që kjo të jetë ë saktë? 

a) zigoti
b) organi
c) оrganeli
d) spermatozoidi
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

20. Paraardhësi i kalit ka pasur pesë gishtërinj në këmbë ndërsa kali i sotëm e ka vetem një. Ky 
është rezultat i procesit i cili quhet:

a) Suksesion;
b) Evolucion;
c) Ekologji;
d) Simbiozë. 
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

21. Të dhënat shkencore, rreth madhësisë dhe ndërtimit të dinosaurusve shkencëtarët i fi tuan 
duke u bazuar:

a) vizatimeve dhe shpellat;
b) mbetjeve fosile;
c) shënimeve në papiruse;
d) studimimi i individit.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

22. Tek drenushat lajmrohen individ albino (pa pigmente të bardha). Armiqët natyrorë i shohin 
si të parat kështu ushqehen dhe këto e zvogëlojnë numrin e tyre. Si quhet ky mekanizëm në 
natyrë?

a) përzgjedhje-seleksionim natyror
b) përshtatje natyrore
c) përzgjedhje artifi ciale
d) përshtatje artifi ciale
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

foshnje 
njerzore

zhvillimi
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23. Biocenozën e përbëjnë:

a) të gjitha bimëngrënësit në nji livadh; 
b) të gjitha bimët në nji mal; 
c) të gjitha organizmat në nji liqe; 
d) të gjitha peshqit në nji lum.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

24. Bimët e caktuara, që të mbijetojnë, duan lagështi, oksigjen, dioksid karboni, dritë dhe materie 
minerale,e cila na tregon se mvaret nga:

a) ndikimi i njeriut;
b) mardhëniet simbiotike;
c) faktorë abiotik;
d) faktorë biotik.

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

25. Në kolonën e djathtë janë numëruar organizmat e pyjeve gjetherënëse, ndërsa në kolonën e 
majtë rolet e tyre në zinxhirin ushqyes.

Lidh organizmat me rolin përkatës.
1.___ prodhues       a) lëvorebrejtësit (insekti)
2.___ harxhues i rendit të parë    b) kërpudhat
3.___ harxhuaes i rendit të dytë    c) qukapikthi
      d) lisi

26. Shtaza vjedulla popullon: 

a) kullosat malore;
b) Pyje gjetherënëse;
c) Pyje halore;
d) Livadhe malore.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

27. Rradhit ngjarjet sipas radhës me qëllim që të fi tosh zinxhirin e drejtë të shkaqeve dhe të 
pasojave, kështu që numrat para ngjarjeve i shënon në fushat e zbrazëta përkatëse:

1) Djegia e lëndëve fosile
2) Ngritja e nivelit detar
3) Fundosja e vendbanimeve, apo qyteteve bregdetare
4) Shtimi i përqendrimit të dioksidit të karbonit
5) Shkrirja e akullnajave në pole
6) Ngritja globale e temperaturës në planetin tonë

1 3
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28. Për të marrë një letër për përdorim të përditshëm, njeriu gjithënji do të kujtoj: 

a) dushkun;
b) bambusin;
c) kallamin;
d) mëllagën.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

29. Kur piet lëngu nga konzerva, prehet pjesa e sipërme, shpohet vrima në të, mbushet me dhe 
dhe mbjellet bima, ky është nji proces: 

a) shumimi vegjetativ i bimëve;
b) punim eksperimental me bimët;
c) riciklimi i konzervave.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

30. Që ta mbrojmë mbështjellësin ozonik, ççfarë nuk do të duhej të përmbajnë deodorantët që i 
përdorim?

Përgjigjja: ____________________________

31. Pastrimi i rregull i shtëpisë është me rëndësi sepse në pluhurin e shtëpisë ka mikroorganizma 
mbetjet-fecesi i të cilave mundet te disa njerëz  të shkaktojë reakcione alergjike. Kush janë 
këto organizma? 

a) bakteret
b) virusët
c) marimangat
d) kërpudhat
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

32. Çka nuk arrihet me përpunim termik të mishit?

a) shkatërrimi i mikroorganizmave
b) rritja e sasisë së vitaminave
c) përtypje më e lehtë 
d) tretje më e lehtësuar
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

33. Që të pengohet përhapja e tërbimit, qentë dhe macet detyrimisht: 

a) të pastrohen;
b) vaksinimi;
c) të pluhrosen, preshak;
d) shërohen.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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34. Në rastë të një epidemie të sëmundjeve infektive arsyeja kryesore që të infektuarit duhet të 
qëndrojnë në shtëpitë e tyre është:

a) Që mjekët sa më lehtë të gjejnë. 
b) Që mos të infektojnë njerëzit tjerë.
c) Që njerëzit tjerë mos të tallen.
d) Sepse duhet të pushojnë në shtrat.
 Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

35. Ndonjëherë pas trajnimit në mëngjes ndien dhembje të mëdha në muskuj. E vëren se ke 
pezmatim të muskujve. Në këtë rast duhet të:

a) Të rrish i shtrirë në shtrat;
b) Të rrish ulur në kolltuk;
c) Të bësh ushtrime të lehta;
d) Të shkosh te mjeku.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

36. Atletët e njohur janë të ekspozuar vazhdimisht për tendosje ose ngarkesë të madhe fi zike. 
Kombinim të ushqimeve,  këto atletët duhet të preferojnë që të jenë në gjendje më të mirë?

a) frutat dhe perimet sezonale me shumë mish
b) bukë dhe gjellra tjera me yndyrë të shumtë 
c) qumësht dhe produktet nga qumështi dhe shumë makaronash
d) produkte të shumta të ëmbëla dhe njelbëta me veti kalorike të mëdha
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

37. Përdorimi i ujit të ndotur për pije mund të shkaktojë:

a) tërbim;
b) malarien;
c) dizeneterinë;
d) reumën.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

38. Cili nga shembujt e mëposhtëm nuk korrespondon me efektin pozitiv të aktivitetit të 
përditshëm të moderuar fi zik?

a) ndihmonë në ruajtjen e peshës normale trupore.
b) Ndiokn në shërimin e sëmudjeve lëkurore.
c) Ndikon në koncentrimin më të mirë gjatë mësimit. 
d) Zvogëlon rreziqet nga sëmundjet e zemrës
 Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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39. Cila nga sëmundjet e theksuara mund të bartet me rastin e përdorimit të peshqirit ose 
rrobave të huaja të brendshme?

a) Sida;
b) Tërbimi;
c) Gonorrea;
d) Gripi. 
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

40. Turpërimi dhe ndryshimet e shpejta  nga prishja e disponimit  te fëmijët  në pubertet 
shkaktohen nga veprimet hormonale: 

a) gjandrat ndjersore;
b) gjandrat lotuese;
c) gjandraat qumështore;
d) gjandrat seksuale.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

41. Abortimi ose ndërprerja e qëllimt e barrës:

a) është formë e mirë e kontrollimit të lindjes;
b) është formë e mirë e largimit nga sëmundjet seksuale;
c) ndikojnë negativisht në shëndetin mental dhe fi zik;
d) ndikojnë negativisht në zhvillimin e organeve të frymëmarrjes dhe tretjes.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

42. Nga çdo thënie në fushë shëno plus nëqoft ëse është e saktë ose minus nëqoft ëse është e 
pasakt.

Vetëm njeri i ri mund të bëhet narkoman.
Heroina shumë shpejt shkaktonë mvarshmëri.
Cigaret formojnë marshmëri psikie.
Mvarshmëria lehtë dhe shpejt mjekohet.
Alkoolizmi nuk është sëmundje 
e mvarshmërisë.

43. Çfarë kontakti nuk është i sigurt me personin pozitiv me AIDS?

a) përshëndetje me kapje duarsh
b) përqafi m i ngrohtë
c) mardhënie seksuale
d) ndërrim i veshjeve ose rrobave
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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44. Nën tabelë secilës mostër ku përmes mikroskopimit mund të gjesh qenie të gjalla, shkruaj 
shenjën plus.

Kripa e kuzhinës Mostra nga 
pluhuri i shtëpisë

Kristale të 
sheqerit

Pikë uji nga 
pellgu Mostër e dheut

45. Bretkocat e gjelbra dallohen nga bimët e gjelbra sipas tipit:

a) autorofe;
b) miksotrofe;
c) heterotrofe;
d) saprofi te.
Rretho shkronjën në përgjigjen e saktë.

46. Kurrizorët posedojnë krijesa lëkurore. Cilat nga veçoritë e theksuara janë tipike vetëm për 
gjitarët?

a) Luspa;
b) Pupla;
c) Kthetra;
d) Qimja.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

47. Disa lloje të peshqve, psh., guvori, mbijetojnë periudhën e tharjes gjatë verës të ekosistemeve 
ujore në periudhën e thatë në ekosistemet ujore e kalojnë:

a) Me shtimin e aktivitetit;
b) Duke u zhytur në llum;
c) duke krijuar fshikëz (cistë);
d) duke kaluar në fazë e larvës.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

48. Cilat nga qelizat e paraqitura përmbajnë proteinën hemoglobinë ?

a) leukocitet
b) eritrocitet
c) trombocitet
d) limfocitet
Rretho shkronjën në përgjigjen e saktë.
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49. Klasifi ko fj alët e paraqitura, ashtu që shenjën plus + të vendosësh në kolonën që duhet.

Qeliza Indi Оrgani

Zemra

Neuroni 

Mushkëri   

Kërci 

50. Cili nga organet e theksuara i merr ngacmimet kimike nga mjedisi i jashtëm jetësor?

a) Syri;
b) Veshi;
c) Hunda;
d) Qimja.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

51. Krijimi i energjisë në qelizë është mundësuar me anë të:

a) Ndarjes së qelizës;
b) Frymëmarrjes qelizore;
c) Sintezës së substancave;
d) Rrymimit të citoplazmës.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

52. Në cilën nga pjesët e theksuara të bimëve sintetizohet sheqeri? 

a) Në membranë qelizore;
b) Në mitokondri;
c) Në mur qelizor;
d) Kloroplast.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

53. Me kujdes shiko skemën, pastaj rretho shkronjën para përgjigje së saktë. Më skemë është 
paraqitur procesi i fymëmarrjes qelizore gjatë të cilit lirohet energjia.

Cila substancë paraqitet me shkronjën  A?
a) dikosidi i karbonit
b) uji
c) kriprat minerale
d) sheqeri

A

B

C

qeliza 
oksigjeni
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54. Hipofi za kontrollonë punën e gjandrave tjera në trupin tonë, ashtu që rritë ose zvogëlon 
taitjen e hormoneve të tyre. Kjo formë e rregullimit sjell deri te ekuilibri i tyre në organizëm  
e cila quhet:

a) termorregullim;
b) metabolizëm;
c) homeostazë;
d) refl eks.
Rretho shkrojën para përgjigjes së saktë.

55. Cili nga dy sistemet e organeve te njeriu  luan  rrolin e trasportimit të gazrave?

a) cirkulator (qarkullues) dhe respirator (frymëmarrja)
b) riprodhues dhe ekskretues-taitës
c) еndokrin dhe egzokrin
d) muskulor dhe skeletor
Rretho shkronjë para përgjigjes së saktë.

56. Shtypja e gjakut stabile është rezultat i proceseve të ndërlikuara që rregullojnë sasinë e ujit 
dhe kriprave në organizëm. Në rregullimin e këtyre proceseve merr pjesë një nga pjesët e 
trurit të paraqitur dhe një gjandër endokrine. Në fushën që duhet ose i përgjigjet të shkruani 
shenjën plus(+) që të keni përgjigje të saktë. 

Ndërmjetruri Truri i vogël Pankreasi (tërmishëza) Gjandra mbiveshkore

57. Luleshtrydhja e egër shumohet me stolone, me sytha mbitokësorë nga të cilët rriten bimët e 
reja. Ky është shumim vegjetativ e jo seksual, për shkak se bimët e reja e:

a) kanë vetëm një prindër;
b) rriten nga organi bimor;
c) kryejnë procese jetësore;
d) i takojnë llojit të njëjtë.
Rretho shkronjen para përgjigjes së saktë.

58. Rradhit shkronjat sipas radhitjes së formimit të zigotës te lajthia:

A – Mugullimi i kokrrës së polenit;
B – Kokrra e polenit në krezën e pistilit;
C – Depërtimi i kokrrës së polenit në thelen embrionale;
D – Kalimi i korrës së polenit nëpër shtyllën e vezores;
E – Bashkimi i bërthamës së kokrrëzës së polenit me bërthamën e qelizës vezore.
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59. Fëmijët në pamje i përngjajnë prindërve sepse __________________________________.

60. Kemi mbjellur fara të fi tuara nga frutet e njejta të bizeles në saksit e ndara të njejtës madhësi. 
Rretho shkronjën para përgjigjes ose thënjës  të pasaktë. 

a) Në saksinë me dhe më të frytshëm bima ma mirë ka për t’u rritur.
b) Bimët do të jenë plotësisht identike sepse kanë gjene të njejta.
c) Bima me ma shumë parazit më ngadal do të rritet.
d) Bima e cila është ujitur më shpesh do të jetë më e harlisur më e zhvilluar.

61. Gjatë ndarjes së njeriut si lloj iveçantë nga paraardhësit e tijë ka ardhur deri te reduktimi ose 
zvogëlimi i dhëmbit të syrit,  rritje në masën trurore, dretjim i trupit, lëvizje me dy këmbë dhe 
ndryshime të tjera. Ndryshime kanë ndodhur ngadal dhe janë rezultat i i ndikimeve 

_______________________________________

62. Cila nga vetit e paraqitura të ariut polar nuk është rezultat  i  përshtatjes së jetës në hapsirat 
polare të ft ohëta?

a) shtresa yndyrore e trashë
b) veshtë e shkurtër
c) dhëmbët e mdhenjë
d) lesh ose qime të  bardha
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

63. Mardhëniet reciproke ndërmjet baktereve azotofi ksuese dhe bimës së jonxhës paraqet:

a) faktor klimatik;
b) faktor kimik;
c) faktor fi zik;
d) faktor biotik.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

64. Tetvjeçarët në oborr të shkollës së tyre kanë krijuar mjedis jetese artifi ciale. Ata sollën 
materiale (shkëmbinj, ujë, etj),bimët dhe kafshëte kënetës. Në këtë mënyrë ata dëshironin të 
bëjnë:

a) popullacion;
b) biocenozë;
c) еkosistem;
d) biotop.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

65. Bartja e energjisë në ekosistem zhvillohet në këtë drejtim:
a) harxhues-prodhues-zbërthyes;
b) harxhues-zbërthyes-prodhues;
c) prodhues-harxhues-zbërthyes;
d) prodhues-zbërthyes-harxhues.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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66. Procesi i fotosintezës dhe i frymëmarrjes (respirimit) janë të lidhura me ciklin e qarkullimit:

a) azotit;
b) sulfurit; 
c) fosforit;
d) karbonit.
Rretho shkronjë para përgjigjes së saktë.

67. Një Biom ekziston në veri të largëta  të tre kontinenteve: Evropë, Azi dhe Amerikën e Veriut. 
Çfarë është  fj ala Biom?

a) tundra
b) tajga
c) stepe
d) savane
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

68. Ndërlidhe  përshkrimin e vegjetacionit me biomin adekuat duke shkruar numrin para emrit 
të biomit.

1.  Të dendura, pyjet e pakalueshme, e shprehur forma jetësore 
liane-kacavjerrëse , si dhe një numër të madh i katshmërisë _______ – tundrat

_______ – stepet

_______ –  stepet 
tropikale

2.  Të pranishme janë bimët barishtore dhe bimët e ulëta 
me shkurre, si dhe një numër i madh i likeneve.

3.  Pyjet në masë të madhe janë degraduar, janë 
zavendësuar me vegjetacion shkurror.

4.  Bimët barishtore dominojnë, ka shumë 
pranverore (diçka jetë shkurtër)

69. Përshtatshmëria e përbashkët e ngjalës, gaforrës së lumenjve dhe guacës së kënetës në 
ambientin ujor është prania e:

a) kutikulës;
b) Luspave;
c) Mushkërive;
d) Branshive.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

70. Përdorimi i tepërt i plehrave minerale rrezikon tokën dhe negativisht ndikon në:

a) Mbështjellësin ozonik;
b) Cilësinë e ujërave nëntokësore;
c) Sasinë e oksigjenit në ajër;
d) Qëndrueshmërinë e bimëve ndaj ndryshimeve kohore.

Rretho shkronjen para përgjigjes së saktë.
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71. Në vitin 1972. Është mbytur  antilopa  arabe Oryx  të egra si kopja e fundit. Kjo specie nuk 
është shuar-zhdukur për shkak se ajo është e ruajtur në:

a) Librin e kuq;
b) muzeumet natyrore;
c) kopshtet botanike;
d) kopshtet zoologjike.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

72. Në kolonën e majtë janë numëruar sëmundjet, kurse në të djathtën parandalimi i këtyre 
sëmundjeve. Bashko masën me sëmundjen.

Shkruaj shkronjat përkatëse në vizat e zbrazëta.
1. ___ Trikinelooza   a) Vaksinimi i njerëzve
2. ___ Dift eria   b) Larja e duarve para ngrënies
3. ___ Tërbimi    c) Vaksinimi i shtazëve
   d) Kontrollimi i cilësisë së mishit

73. Vitaminë C, më së tepermi ka:

a) Në qumësht dhe në produkte qumështi;
b) Në mish dhe në nënprodukte mishi;
c) Në bukë taze të bardhë dhe në bakinë /produkte brumi;
d) Në pemë dhe perime të freskëta.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

74. Mishin të cilin e mbajmë në frigorifer e mbrojmë nga stërshumimi dhe zhvillimi i shumtë:

a) baktereve;
b) tikinave;
c) virusve;
d) këlbazit-metilit.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

75. Shpërthimi nuklear në Çernobil në vitin 1986. Ka shkaktuar lirimin e jodit radioaktiv. Ky rast 
te shumë njerëzi ka penguar funksionimin normal: 

a) gjandrave limfatike;
b) gjandrave seksuale;
c) gjandrave tiroide;
d) gjandrave gjoksore.

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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76. Shëno me shkronjën S (T) thënjet që janë të sakta, dhe me shkronjën G (N) të pasakëta.

Pijet energjetike janë një zëvendësim ushqimor. 
Pijet energjetike  ndikojnë negativisht në funksionimin e zemrës.
Pijet energjetike përmbajnë sasi të mëdha të kafeinit
Përdorimi i pijeve të energjisë janë të rekomanduara për mësim më të mirë.
Pijet e  energjisë bëjnë uljen e nivelit të sheqerit në gjak

77. Cila nga ekzemplarët e mëposhtme nga mbledhja e materialeve natyrore  mund të kryejnë 
procese jetësore nën kushte të favorshme?

a) fara e fasules
b) hoje(huall ose pete) bletës
c) lule e paketuar e shtypur
d) fl utura e preparuar
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

78. Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë. 

a)  Guri gëlqeror është një pjesë e jetesës  në natyrë, sepse  është formuar nga depozitimi  i 
guackave të  qenieve të gjalla.

b) Guri gëlqeror është një natyrë e gjallë sepse deopzitimet e tijë me kohë  rriten.
c) Guri gëlqeror i takon natyrës pajetë, edhe pse me formim ka origjinën nga qeniet të gjalla.
d) Guri gëlqeror i takon natyrës pajetë, sepse formohet  në thellësitë e detit ku nuk ka jetë.

79. Myshqet nuk kanë rrënjë të vërtet por rizoid i cili u shërben vetëm për  përforcim në truall. 
Koralet gjithahtu në detra janë të përfocuar për truall. Sidoqoft ë, myshqet janë bimë,ndërsa 
koralet shtazë. Sipas cilës veti mund të përfundohet se myshqet janë bimë?

a) me thithjen e ujit me trupin e tyre
b) shumë lloje mund të jetojnë në tokë
c) nuk lëvizin aktivish 
d) kanë kërcell dhe gjethe
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

80. Në kolonën e djathtë janë theksuar disa veçori të shtazëve, kurse në të majtën emërtimet e 
shtyllës të cilës këto shtazë i takojnë.

Bashko veçorinë me shtyllën përkatëse të shtazëve/
Shkruaj shkronjën përkatëse në vizë të zbrazët.
1.___ Butakët   a) zgjatimet unazoro-trupore
2.___ Nyjorët   b) Sistemi i këmbëzave ujore
3.___ Gjemborët   c) Qelizat përcëlluese
   d) Guna 
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81. Cili nga faktorët e mjedisit të jashtëm direket i sjell ose i shtynë të lëvizin dallandyshet në 
regjionet tona në sitën e vjeshtës?

a) shkurtimi i gjatësisë së ditës
b) zvogëlimi i temperaturës ditore
c) prania e të reshurave
d) rritja e lagështisë së ajrit
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

82. Në çdo kokërr të polenit gjendet:

a) Pluhuri i polenit;
b) Mbajtësi i thekëve;
c) Strajca e polenit;
d) Bërthama e polenit.
Rretho shkronjen para përgjigjes së saktë.

83. Në  fushat shënoni shkronjat sipas rregullës dhe  rradhitjes së fazave në procesin e 
frymëmarrjes te peshku.

A – Oksigjeni shkon në të gjitha qelizat.
B – Kryen frymëmarrjen qelizore. 
C – Nga verzat(branshit)  lëshohet  dioksidi i karbonit në ujë.
D – Hapja e gojës.
E – Nga qelizat lirohet dioksidi i karbonit.
F – Duke marrë ujë  derdhet mbi  verza.
G – Oksigjeni nga uji hynë në qarkullimin e gjakut.
H – Gjaku bartë dioksidin e karbonit deri në verza.
 I – Nga vrimat e verzave të jashtme uji  lirohet në mjedisin e jashtëm.

84. Përshtatja e qelizave vezë në kushtet tokësore te kurrizorët tokësor shikohet në rritjen:

a) e madhësisë së qelizës vezë; 
b) e numrit të mbështjellsave në qelizën vezë;
c) e numrit të qelizave vezë të pjekura;
d) e masës së proteinave në qelizën vezë.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

D A C
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85. Nën kontrollin e cilit sistem të organeve një person i ri gjatë adoleshencës ndryshon edhe në 
aspektin psikik edhe fi zik?

a) Nën sistemin e qarkullimit të gjakut dhe limfatik;
b) Nervor dhe endokrin;
c) Skeletor dhe muskulor;
d) Lëkuror dhe ndijimor/dëgjimor.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

86. Shëno me shenjën plus vetitë e bretkocës e cila ka larvën fulterëz (bikra).

Bretkoca e çveshur, pa struktura mbrojtëse
Frymëmarrje me mushkëri dhe pjesërisht me lëkurë
Gjandra seksuale të zhvilluara, janë të ndara në gjini
Aftësi të notit aktiv
Me simteri dyansore trupore

87. Mbajtja e trupit  në ekuilibër në pozicionet e ndryshme është një proces kompleks që kërkon 
pjesëmarrjen e sistemeve të shumta të organeve. Bëne rradhitjen e shkronjave  sipas rendit se 
si realizohet ekuilibri gjatë çdo ndryshimi të pozicionit trupor.

A – Receptorët e ndëgjimit në veshin e mbrendshëm pranojnë ngacmimet.
B – Truri i vogël pranon dhe i  përpunon informacionet  dhe dërgon urdhëra te muskujt.                                                  
C – Nervi ndiesor-senzitiv përcjell ngacmimin (informacionin). 
D – Lëvizja e muskujve sjell organizmin në pozitë ekuilibruese-baraspeshë.
E – Nervi motorik përcjell  ngacmimin (urdhërat) deri në efektorin muskulor. 

88. Deri te hapja ose zgjerimi i bebzës  mund të vijë për shkak të frikës. Rrethoni shkronjën  para  
komponentës së sistemit nervor dhe endokrinë  të përfshirë në këtë proces:

a) pjesa simpatike e sistemit nervor;
b) pjesa parasimpatike e sistemit nervor;
c) hormoni i insulinës;
d) hormoni i adrenalinit;
e) gjandra mbiveshkore;
f) gjandra tiroide (mbrojtëse).

89. Pasojë e stresit afatgjatë mund të jetë infl amacioni:

a) i mukozës së fytit;
b) i mukozës së lukthit;
c) gypthave bronikal;
d) veshit të mesëm.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

E
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90. Cila nga skemat e paraqitura tregon rrjedhën e ndarjes mitotike?

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

91. Gametet formohen nga qeliza të veçanta të trupit. Çfarë aft ësie duhet të kenë këto qeliza, dhe 
të cilat dallohen  nga qelizat e tjera të trupit?

a) Ato kanë dy herë më shumë kromozome.
b) Mund të ndahen me mitozë.
c) Мund të ndahen me mejozë.
d) Luajn shum rrole- funksione në organizëm.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

92. Në cilën fazë mitotike ndahen kromatidet dhe me këtë sigurohet numri i njëjtë i 
kromozomeve në qelizat e krijuara?

a) Profazë;
b) Metafazë;
c) Anafazë;
d)Telefazë. 
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

93. Në kopsht ka dy bimë me të njëjtën ngjyrë  lule, por me një numër të ndryshëm të 
kromozomeve. Për çfarë lloje bëhet fj ala? 
a) Lloje të njejta me veti ose tipare të njejta.
b) Llojet të njejta me tipare të ndryshme.
c) Ndryshme me tipare të njejta.
d) Lloje të ndryshme me tipare të ndryshme.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

94. Në popullatën  e bimëve të livadhit ishin prezent individ me lule ngjyrë të errët dhe të 
ndritshme. Ajo rezulton se lulet e ndritshme më  shpesh kanë  tërhequr polenizuesit. Çka 
presim që të ndodhë me kalimin e kohës?

a) Mbizotërojnë individë me lule të errët.
b) Mbizotërojnë individë me lule të ndritshme.
c) Do të barazohet numri i individve njëri me tjetrin.
d) Do të zhduken të gjithë individët dhe popullata nga livadhi.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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A – bari B – karkalecat C – bretkoca D – lejleku

E – miu i arave F – dhelpra  

95. Plotëso fj alinë e poshtëshënuar.

Gjatë historisë njeriu te shtazët të cilat i ka zbutur gradualisht i ka zhvilluar disa veçori 
përmes procesit _________________________________

96. Dy lloje të shtazëve jetojnë në të njejtin ekosistem. Rrethi paraqet nishën ekologjike të 
tyre. Në cilin problem ose detyrë e paraqitur me rath pozita e llojit nuk ndanë  resuset e 
përbashkëta?

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

97. Është paraqitur skema e zinxhirit të ushqyerit në ekosistemin livadhor-barishtor.

Shkruani me fj alë anëtarët e zinxhirit në vendet e caktuara dhe të duhura në piramidë.

ГА ВБA B C D



Permbledhje detyrash per biologji, gjeografi , histori, fi zike dhe kimi per provimin perfundimtar ne arsimin dhe edukimin fi llor er vitin shkollor 20014/2015

26

B
IO

L
O

G
JI

98. Në procesin e qarkullimit te molekulave të karbonit e të dioksidit të karbonit nuk  lirohet:

a) nga djegia e lëndëve  fosile;
b) nga zbërthimi i materieve organike; 
c) frymëmarrje e qenieve të gjalla;
d) me procesin e fotosintezës.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

99. Shiko skemën dhe pastaj llogarisni dhe shkruani përgjigjet në 
vijën.

Skema është pjesë e livadhit me dimenzione dhjetë herë nga 
dhjetë metra. Në  livadh  rriten zhabinat-lule, siç është paraqitur 
në diagramin tonë.
Dendësia e popullsisë zhabinë është _____ persona për metër 
katror.

100. Ekzaltimi ose ngritja e tokës nga uji i detit krijoi një ishull në brezin tropikë. Aft ësia e 
kafshëve të egra për të pushtuar hapësira biologjike boshe ose të zbrazëta në ishull gjatë 
rrjedhës së kohës këtë  hapsirë e  rikthejnë në  ekosisteme të ndryshme. Çfarë ekosistemi do 
të zhvillohet në fund nga nji sukcesion i njipasnjishëm ose brez pas brezi?

a) pyje drurore  me gjelbërim të përhershëm ose zimzel.
b) pyje gjetherënëse
c) pyje halore-pishore
d) pyje me shi tropikal
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

101. Me shenjën  plus të shënohen ndryshimet e shkaktuara nga komponimet përkatëse.

Komponimi Rritja e efektit serrë Shihrat e tharta 
(acidike)

Hollimi i mbështjellsit 
rajonal-zonal

oksidi (IC) karbonik

freoni

Oksidet e  sulfurit 
dhe azotit

102. Liqenet që janë afër qyteteve të mëdha industriale janë të ekspozuar ndaj efekteve të shiut 
acidik që rrisin aciditetin e ujit. Për të mbrojtur biodiversitetin e këtyre burimeve të ujit, 
njerëzit duhet që: 

a) të sjellin-formojnë lloje të reja të liqenit;
b) të vendosin fi ltra në oxhaqet ose tymtarët e fabrikave ;
c) çdo disa muaj, liqenet duhe zbrazur dhe të zëvendësohen me ujë të freskët;
d) duhet hedhur  sode buke-bikarbonate  në ujë të liqenit  që të bëhet neutral.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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103. Me rritjen e numrit të njerëzve në Tokë, në ndryshimin e vlerave të paraqitura në 
tabelë. Në fushën e zbrazët, shtypni një shenjë plus në qoft ë se ka një rritje ose minus                   
nëqoft ëse ka një rënie:

Konsumi ose shpenzimi  i lëndëve djegëse nga fosilet
sasia e naft ës
prodhimi i ushqimit
sasia e ujit të pastër të pishëm
sasia e ndotjes

104. Shkruani shkronjën në fushën e duhur ose që i përshtatet para shkakëtarit të sëmundjeve të 
paraqitura ose simpotmeve.  

A – virus
B – baktere
C – protiste
D – kërpudha

Infeksioni i lëkurës të këmbëve në mes 
gishtrinjëve  të këmbës (këmbë atleti)

Larvat kapsulë ose cocoonede në muskujt e kofshës (trikinoz)

Infeksion i sistemit nervor qe zakonisht 
përfundon me vdekje (tërbimi)

Ethe me temperaturë të lartë dhe djersitje të rënda (malaria)

Ndryshimet në mushkëri, kollë me sasi të vogla të gjakut (tuberkulozi)

105. Sëmundjen seksuale sifi lisin mund ta shërojmë-trajtojmë:
a) me antibiotikët nën mbikëqyrjen e mjekut;
b) futjen e vitaminës C dhe në stacionar-pushim ose mosveprim ;
c) me barna kundër infektimeve me kërpudha;
d) përdorimi i prezervativit-kondomit gjatë mardhënies seksuale.

 Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

106. Celuloza, përbërës i qelizave bimore, ne nuk mund t’a tretim. Hyrja e kësaj substance me  
ushqim në trupin tonë është e mirë sepse kjo inkurajon:
a) prodhim e tepërt  të acidit në lukth;
b) lëvizjet e zorrës  së  holl (peristaltikës);
c) in më të lehtë të ushqimit nëpër fyt ;
d) zgjerimin e  mureve të  ezofagut.

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

107. Cili çrregullim i skeletit mund të lind si rezultat i marrjes së pamjaft ueshme të vitaminës D-ë?
a) rahitisi
b) skolioza
c) reumatizmi
d) shputat e rrafsha të këmbës
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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108. Cilat nga alternativat e mëposhtme, së pari ne mund të dyshojmë se ka  anoreksi?

a) një balerinë që bënë ushtrime të vështira 
b) një modele-manekene  që shkon në gjimnastikë-aerobik
c)  një i ri kryeneçë i cili refuzon për të ngrënë
d) një vajzë që e teproni në ushqim dhe pastaj vjell

Rrethoni shkronjë para  përgjigjes të saktë.

109. Kur bebëza e syrit është e zgjeruar, rrezet e dritës priten para retinës. Kkjo dukuru quhet:

a) Dritëshkurtësi (miop);
b) Largpamësi (hipermetrop);
c) Verbërimi;
d) Astigmatizëm. 

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

110. Në fushën e lidhur me simptoma të caktuara të shenohet një shenjë plus (+) ecila mund të 
tregojë stres.

Rritja e punës së simpatikusit
Ritmet e rregullta të rrahjeve të zemrës
Ulja e shtypjes së gjakut
Përshpejtim i frymëmarrjes
Zgjerimi i bebzës së syrit

111. Emocionet negative të tilla si zemërimi, dyshimi dhe zilia shqetësojnë ekuilibrin në trup dhe 
që shkaktojnë një gjendje të veçantë të quajtur stres. Nëse kjo vazhdon për një kohë të gjatë, 
mund të çojë në:

a) reduktimin e përqendrimit të sheqerit në gjak;
b) sensibilitet-ndieshmëri  më të madh ndaj sëmundjeve;
c) të mësuarit më të shpejtë dhe më efi kas;
d) duke zvogëluar ndjenjën e tensionit.

Rrethoni shkronjën para  përgjigjies të saktë.

112. Mjekët i largohen përdorimit të gjatë të llojit të njëjtë të antibiotikut për shkak të:

a) krijimit të bakterieve të qëndrueshme ndaj këtij lloji të antibiotikut;
b) ndryshimit të faktorit trashëgues të qelizës së njeriut;
c) krijimi të llojit të ri të qlizave të bardha të gjakut në bajame;
d) ndërprerjes së krijimit të qelizave të bardha të gjakut në bajame.

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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GJEOGRAFI

113. Cilin instrument e shfytëzojmë për përcaktimin e anëve të botës?

Përgjigjja: _____________________

114. Janë shkruar argumentet të cilat kanë të bëjnë me orientimin dhe mënyrat e orientimeve. 
Nëse argumentimi është i saktë, rretoje shkronjën S, nëse është i pasaktë rretho shkornjën P.

1. Orientimi në hapsirë do të thotë caktimi i anëve 
të botës në raport me pikën ku qëndron. S P

2. Në mesditë dielli ndodhet në veri. S P
3. Me ndihmën e kompasit mundemi të orientojmë 
hartën gjeografi ke dhe topografi ke. S P

4. Me ndihmën e kompasit mundemi të orientohemi në natyrë. S P

115. Harta e botës me përmasat  1 : 9 000 000 i takon:

a) hartave të përmasave të mëdha (Topografi ke);
b) hartave të përmasave mesatare;
c) hartave të prmasave të vogla;
d) planeve.
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

116. Si quhet përmbledhja e hartave gjeografi ke të lidhura në një tërësi (libër)?

Përgjigje: _____________________________________

117. Shiko hartën e botës dhe përgjigju në pyetje.

1. Si quhet kontinenti i cili në hartë është shënuar me ngjyrë të zezë?
Përgjigjja: ____________________________________ 

2. Si quhet kontinenti i cili shtrihet në lindje te tij dhe që është më afër tij?
Përgjigjja: ____________________________________
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118. Në vijat nën shenjat kartografi ke shkruaj çfarë domethënie kanë ato.

119. Plotëso fj alinë.

Në hartat fi zike-gjeografi ke me ngjyrë të gjelbërt janë pasqyruar _______________, kurse me 
nuancat e bojëkafesë janë pasqyruar ____________________________.

120. Legjenda dhe emërtimi i hartave janë:

a) elemente plotësuese të hartës;
b) elementet matematike të hartës;
c) elementet gjeografi ke të hartës;
d) shenja hartografi ke.
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

121. Secilin trup qiellor nga kolona e majtë lidhe me emrin përkatës në kolonën e djathtë.  

Shkruaje shkronjën në vizën e zbrazët.
1. ___ satelit        a) Venera-Afërdita
2. ___ Kometë    b) yll polar
3.___ Planet   c) Halley
4.___ Yll   d) Hëna

122. Ai quhet trupi qiellorë i cili gjindet në qendër të sisitemit Diellor?

a) Toka 
b) Venera-Afërdita
c) Dielli
d) Hëna
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

123. Si quhet planeti i sistemit Diellorë sateliti natyrorë i së cilës është Hëna?

Përgjigje:  ___________

124. Revolucioni i Tokës është: 
a) rrotullimi i Tokës rreth boshtit të vet;
b) rrotullimi i Tokës rreth Ekuatorit;
c) Rrotullimi i Tokës rreth Hënës;
d) Rrotullimi i Tokës rreth Diellit.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë. 

1. ____________       2. ______________                        3. ________________
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125. Pranvera në hemisferën jugore të Tokës fi llon: 

a) më 21 mars;
b) më 22 qershor;
c) më 22 dhjetor;
d) më 23 shtator.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

126. Plotëso fj alinë.

Ndërrimi i ditës dhe i natës është pasojë e _________________ Tokës.

127. Toka ka formë jo të rregullt të elipsoidit ose gjeoidit për ate së është:  

a) e sheshtë në ekuador;
b) konvekse në pole;
c) e sheshtë në pole; 
d) në formë topi.
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

128. Në kolonën e majtë janë shënuar sferat e Tokës, kurse në kolonën e djathtë veçoritë kryesore 
të tyre.

Shkruani numrin e duhur në vizat e zbrazëta. 
1. Biosfera _____ a) mbështjellësi ajror i Tokës
2. Atmosfera _____ b) mbështjellësi shkëmbor i Tokës
3. Hidrosfera _____ c) mbështjellësi ujor i Tokës
4. Litosfera

129. Mesopotamia është:

a) mal;
b) lum;
c) ultësirë;
d) shkretëtirë.       
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

130. Në sferën e polit të veriut jetojnë:

a) panterat;
b) hardhucat;
c) rena;
d) xhirafat. 
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

131. Plotëso fj alinë.

Sipas aktivitetit vullkanet munden të jenë: 

___________________ dhe ___________________.
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132. Si quhet shkenca e cila i studion lëvizjet dhe strukturën e popullsisë?

Përgjigjja: _________________________________

133. Plotëso fj alinë.

Dallimi në mes natalitetit dhe mortalitetit është ________________________.

134. Serbët i takojnë:

a) gupit të popujva roman;
b) grupit të popujve ugro-fi nlandez;
c) grupit të popujve sllav;
d) grupit të popujve gjerman.
Th o shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

135. Cili është regjioni i banueshëm më i dendur? 

a) Amazonia 
b) delta Ganga dhe Bramaputra 
c) shkretëtira e Saharasë
d) Sibiri 
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

136. Secilin emërtim nga kolona në të majtë lidhe me përshkrimin përkatës në kolonën e djathtë. 

Shkruaje shkornjën përkatëse në vizën e zbrazët.
1. ___ fshat a) banimi, zhvillimi i qytetit dhe rritja e popullatës së qytetit
2. ___ qytet  b) dallimi mes numrit të të lindurve dhe të vdekurve në ndonjë vend 
3. ___ urbanizimi c) vendbanime të vogla me veprimtari bujqësore
  d) vendbanime më të mëdha me veprimtari industriale dhe shërbyese

137. Në cilën degë të ekonomisë me ndihmën e makinave përpunohet lënda e parë për 
gjysëmprodhimet dhe prodhimet fi nale?

a) bujqësi
b) turizëm
c) industri
d) komunikacion 
Rretho shkronjën përpara përgjgigjes së saktë.

138. Degët bazë të ekonomisë janë: 

a) perimtaria dhe peshkataria;
b) turizmi dhe pemtaria;
c) vreshtaria dhe gjuetia;
d) bujqësia dhe blegtoria.
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.
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139. Resursi natyrorë i ripërtëritjes është:

a) naft a;
b) gasi natyror;
c) thëngjilli;
d) uji.
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

140. Dega e industrisë së lehtë është:

a) metalurgjia;
b) industria ushqimore;
c) energjetika;
d) industria mekanike.
Rrethoje shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

141. Janë shënuar katër fj ali/pohime.Nëse është fj alia/pohimi i saktë rretho shkronjën  S, nëse 
është i pasaktë rretho shkronjen P.

1. Liqeni i Paliqit gjendet në Vojvodinë. S P
2. Lumi Tisa është kufi natyror në mes të Banatit dhe Baçkës. S P
3. Liqeni i Vllasinës gjendet në Serbinë Perëndimore. S P
4. Lumi Ibër i takon pellgut të Detit Egje. S P

142. Rretho numrin para emrave të maleve të cilat janë park kombëtar në Serbi. 

a) Avalla
b) Zllatibori
c) Kopaoniku
d) Frushka Gora 
e) Goçi

143. Cili nga malet e theksuara i takon grupit të maleve Karpate?

a) Frushka Gora 
b) Zllatibori
c) Kosmaj
d) Rrëtanji
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë. 

144. Rrethoje nocionin përkatës ashtuqë argumenti të jet i saktë.

Vojvodina ka rritje natyrore negative/pozitive, kurse Kosova ka rritje natyrore negaive/
pozitive.
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145. Zbulimi arkeologjik Lepenski vir (Shakullina e Lepensit) është në afërsi të:

a) Sremska Mitrovicës;
b) Donji Milanovcit;
c) Baçka Topolës;
d) Gornji Milanovcit.
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

146. Përgjigju në pyetje.

Cilave derdhje në detë i takojnë lumnjtë e Serbisë?
1) ____________________________________
2) ____________________________________
3) ____________________________________

147. Lumi më i gjatë i cili në të gjithë rrjedhën rrjedh nëpër Serbi është:

a) Sava;
b) Tisa;
c) Danubi;
d) Velika Morava (Morava e Madhe)
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

148. Kalimet kufi tare me Rumaninë janë:

a) Batrovci, Shid dhe Bogojevo;
b) Bajina Bashta, Uvac dhe Kotroman;
c) Horgosh, Kelebija dhe Baçki Breg;
d) Srpska Crnja, Vatin dhe Kladovo.
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

149. Si quhet mali në Vojvodinë tek i cili ndodhen 16 manastiret ortodokse serbe.? 

Përgjigje: __________________________________

150. Plotëso fj alinë.

Rajoni polar verior quhet _____________________ , kurse rajoni polar jugor quhet 
_______________________.

151. Përgjatë brigjeve të Detit Baltik dhe Detit të Veriut shtrihet:

a) Fusha e Panonisë;
b) Ultësira gjermano-polake;
c) Ultësira e Hindustanit;
d) Fusha e Vllashkës.
Rretho numrin përpara përgjigjes së saktë.
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152. Banorë të vjetër të Australisë janë:

a) Dravidët;
b) Indianët;
c) Aborigjenët; 
d) Eskimët.
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

153. Ngushtica e Gjibraltarit ndanë: 

a) Europën dhe Azinë;
b) Azinë dhe Amerikën Veriore; 
c) Afrikën dhe Europën; 
d) Afrikën dhe Azinë. 
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

154. Amerika Veriore më rrallë është e populluar:

a) rreth liqeneve të Mëdha;
b) Pranë bregdetit Atlantik;
c) Në Arqipelagun Arktik;
d) në ultësirën e Mesme.
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

155. Në bregdetin e pjesës perëndimore të Europës është prezente: 

a) klima kontinentale;
b) klima mesëdhetare (mediterane);
c) klima atlantike (oqeanike);
d) Klima subpolare.
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

156. Cilët dete përfaqësojnë kufi rin natyral ndërmjet Evropës dhe Azisë?

a) Deti Verior, deti i Levantit dhe deti i Bardhë
b) Deti i zi, deti i Mramorit dhe deti Egje
c) Deti i kuq, deti i Ohotokut dhe deti Mesdhe
d) Deti i Terinkut, deti Jon dhe deti Azovsk
rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

157. Janë shkruajtur fj alitë/argumentet të cilat kanë të bëjnë cilësitë natyrore të kontinetit. Nëse 
fj alia/argumenti është i saktë rrethoje shkronjën S, nëse është jo i saktë, rrethoje shkronjën P.

1. Në Amerikën Jugore gjindet Amazonia. S P
2. Australia është kontineti më i ft ohtë. S P
3. Rrafshnalta Tibet gjindet në Azi. S P
4. Shkretëtira Kalahari gjindet në Afrikë. S P
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158. Shiko hartën e Vojvodinës në të cilën janë shënuar qytetet dhe përgjigju në pyetje.

Subotica

Novi Sadi

Sombori Kikinda

Zrenjanini

Pançeva

Vërshaci
Mitrovica e

Sremit

1. Në cilën anë të botës gjendet Subotica në krahasim me Novi Sadin?
Përgjigjja: ______________________

2. Në cilën anë të botës gjendet Sombori në raport me Kikindën?
Përgjigjja: ______________________

159. Shikoje hartën dhe përgjigju pyetjeve.

1. Në cilën anë të botës në raport me Afrikën gjindet ISHULLI Madagaskar?
Përgjigje:________________________________.

2. Cili oqean përplasë valët në afrikë nga ana perëndimore?
Përgjigje: __________________________________.
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160. Shiko hartën e botës dhe plotëso fj alitë.

1. Gjerësia gjeografi ke e pikës A është _______, kurse gjatësia gjeografi ke është ______.

2. Gjerësia gjeografi ke e pikës M është _______, kurse gjatësia gjeografi ke është ______ 

161. Nga anija e cila është në rrezik radio-telegrafi sti dërgon sinjalet SOS dhe parqet pozicionin e 
anijes: 30° jgsh (S) dhe 150° zgd (W). Në hartën e botës shëno me shkronjën A pozicionin e 
anijes.

0˚30˚60˚90˚120˚150˚180˚ 30˚ 60˚ 90˚ 120˚ 150˚ 180˚

0˚

0˚

30˚

30˚

60˚

90˚

60˚

0˚

30˚

30˚

60˚

90˚

60˚

30˚60˚90˚120˚150˚180˚ 30˚ 60˚ 90˚ 120˚ 150˚ 180˚

A

M

0˚30˚60˚90˚120˚150˚180˚ 30˚ 60˚ 90˚ 120˚ 150˚ 180˚

0˚

0˚

30˚

30˚

60˚

90˚

60˚

0˚

30˚

30˚

60˚

90˚

60˚

30˚60˚90˚120˚150˚180˚ 30˚ 60˚ 90˚ 120˚ 150˚ 180˚



G
JE

O
G

R
A

F
I

Permbledhje detyrash per biologji, gjeografi , histori, fi zike dhe kimi per provimin perfundimtar ne arsimin dhe edukimin fi llor er vitin shkollor 20014/2015

38

162. Shiko diagramin klimatik të Pekingut dhe plotëso fj alinë.
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Temperatura

sasia
reshjet

Pekingu

Sasia më e madhe e reshjeve është regjistruar gjatë muajit ___________________, kurse 
temperatura mesatare mujore e ajrit më e lartë është gjatë muajit _____________________.

163. Shiko prerjen e hartës topografi ke dhe përgjigju në pyetjet.

1. Çka paraqet kjo metodë në hartat gjeografi ke?
Përgjigje:_________________________________

2. Si quhet kjo metodë?
Përgjigje:_________________________________

164. Cilat shenja hartografi ke përdoren për paraqitjen e rrugëve dhe hekurudhave në hartat 
gjeografi ke?

a) Shenjat e thjeshta gjeometrike
b) linjat-vijat
c) shenjat simbolike
d) iso-linjat
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.
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165. Në hartë të dhënë të Azisë gjej dy shtete me numër më të madh të banorëve dhe në hartë 
shkruaj emrat e tyre.

166. Cilat janë lëvizjet tipike për satelitët natyrorë? 

a) Rotacioni dhe revolucioni rreth planetit të vet dhe rreth Diellit
b) rotacioni rreth diellit dhe rreth planetit të vet
c) revolucioni rreth boshtit të vet dhe rreth Diellit 
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

167. Secilin trup qiellorë nga kolona e majtë lidhe me përshkrimin e duhur nga kolona e djathtë.

Shkruaj shkronjën e përshtatshme në vizën e zbrazur.
1. ____yjet a) objektet e errëta qiellore, përbëhen prej „kokës“ dhe „bishtit“
2. ____planetet b) trupat e ft ohtë qiellorë, përcjellësit e planeteve
3. ____kometat  c) trupat e errët qiellorë, që dritën dhe nxehtësinë e marrin nga Dielli
4. ____satelitët  d) trupat qiellorë të mëdhenjë, të shëndritshëm dhe me gas
 e) trupat e errëta qiellorë, të vegjël në formë jo të drejtë

168. Për sa kohë Toka rrotullohet një herë rreth Diellit?

a) 360 ditë e 6 orë
b) 360 ditë e 12 orë
c) 365 ditë e 6 orë
d) 366 ditë e 12 orë 
rrethoje shkronjën përpara përgjigjes së saktë.
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169. Në vija shkruaj tri mënyra të lëvizjes së ujit të detit.

1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________

170. Plotëso fj alinë.

Vendi në brendi të Tokës ku formohet tërmeti quhet ______________, kurse vendi në 
sipërfaqen e Tokës ku ndihet më së shumti fuqia e tërmetit quhet __________________.

171. Secilën zonë natyrore nga kolona e  anës së majtë lidhe me llojin e përshtatshëm të klimës nga 
kolona e anës së djathtë.  

Shkruaje shkronjën përkatëse në vizën e zbrazët.
1. ___ stepe    a) klima ekuadoriale 
2. ___ rainforest    b) klima e atlantës 
3. ___ tundre    c) klima subpolare 
    d) klima kontinentale

172. Janë shkruar argumentet të cilat kanë të bëjnë me  forcën e jashtme të Tokës. Nëse 
argumentimi është i saktë rretho shkronjën S nëse jo rretho shkronjën P.

1. Erozioni i Krashkësështë proces kimik i përbërjes gëlqerore. S P
2. erozioni i Eolës është funksioni mekanik i erës. S P
3. erozioni Akullnorë është funksioni mekanik i lumit. S P
4. Abrazioni është funksioni mekanik i valëve të detit. S P

173. Plotëso fj alinë.

1. Ndërrimi I vendbanimit të përhershëm të popullsisë quhet _______________________. 
2. Shpërngulja e njerëzve nga ndonjë shtet quhet _________________________________.
3. Ardhja e njerëzve në ndonjë shtet quhet ______________________________________. 

174. Në kolonën e majtë janë shënuar popujt, kurse në kolonën e djathtë grupet e popujve 

indoeuropianë.
Shkruaj numrin përkatës në vizat e zbrazëta.
1. çekët    ___a) grupi german
2. francezët    ___b) grupi slloven 
3. hungarezët    ___c) grupi roman
4. suedezët

175. Si quhet fondi monetar i Kombeve të bashkuara i cili kujdeset për mbrojtjen e të drejtave dhe 
cilësisë së standardit jetësor të fëmijëve dhe rinisë në botë? 

Përgjigje: _______________________
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176. Në gusht të vitit 2005 bregdetin e gjirit të Meksikës e goditi uragani i fuqishëm Katrina. Një 
numër i organizatave ndërkombëtare dërguan ndihma në këto rajone.  

Shkruaj emërtimet e dy organizatave ndërkombëtare të cilat ofruan ndihmë për banorët që u 
rrezikuan nga fatkeqësitë natyrore.
1. ________________________
2. ________________________

177. Plotëso fj alinë.

1. Mixhori është _____________ dhe gjendet në ________________.
2. Avalla është _______________ dhe gjendet në afërsi të qytetit ________________. 
3. Tara është ________________ dhe shtrihet në pjesën ________________ të Serbisë.

178. Në kolonën e majtë janë dhënë tërësitë rajonale të cilave u takon ndonjë nga nocionet 
gjeografi ke të kolonës së djathtë.

Shëno numrin përkatës në viza të zbrazëta.
1. Baçka    ______ a) Sava
2. Banati    ______ b) Liqeni i Zi
3. Sremi    ______ c) Vllasina 
    ______ d) Zallishta e Delibllatës
    ______ e) Liqeni i Paliqit

179. Në kolonën e majtë janë shënuar shtetet në Azi, kurse në të djathtën ultësirat të cilat 
gjenden në to.

Shëno numrin përkatës në vizat e zbrazëta.
1. India
2. Turqia    _____a) Manxhuria
3. Iraku    _____b) Hindustani
4. Kina    _____c) Mesopotamia

180. Secilin liqe nga ana e majtë e kolonës lidhe me kontinentin që i përgjigjet në kolonën e 
djathtë.  

Në vizën e zbrazët shkruaje shkronjën përkatëse.
1.___ liqeni i Bajkalit    a) Amerika Jugore
2.___ Liqeni i Viktorias   b) Afrika
3.___ Liqeni Titikaka    c) Azia
4.___ Liqeni Ontario    d) Evropa
   e) Amerika Veriore
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181. Shiko hartën e botës dhe përgjigju në pyetjet e dhëna.

1. Si quhet zona e nxehtë e cila është shënuar në hartë?
Përgjigjja: ___________________________________________________

2. Si quhen paralelet të cilat e paraqesin kufi rin e zonës së theksuar të nxehtësisë?
Përgjigjja: ___________________________________________________

182. Shiko hartën dhe përgjigju në pyetjen e dhënë. 

Në fotografi  është paraqitur zona e zjarrtë e Paqësorit.Për çfarë arsye erupcionet vullkanike 
dhe tërmetet janë dukuri e shpeshtë në këtë rajon? 
Përgjigjja: _________________________________________________________________.

183. Sipërfaqja e tokës përfshinë rreth:

a) 5 100 000 000 km2;
b) 510 000 000 km2; 
c) 5 100 000 km2;
d) 510 000 km2.
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.
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184. Të dielën, më 20 shtatorë, në ora shtatë në mëngjes e ke fl uturimin me aeroplan nga Tokio 
në Vankuvera. Fluturimi zgjatë 8 orë e 45 minuta. Për shkak të kalimit të kufi rit të llogaritjes 
ditore, në Vankuver do të aterosh sipas orës lokale:

a) të njejtën ditë në orët e pasditës;
b) të hënën, më 21. shtator;
c) të shtunën më 19. shataor;
d) të njejtën ditë në orët e hershme të mëngjesit.
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

185. Për çfarë arsye ka ngjashmëri në botën bimore të Afrikës dhe të Amerikës Jugore, edhe pse 
territorialisht i ndan Oqeani Atlantik?

Përgjigjja: ________________________________________________________________ 

186. Sqaro pse në rajonet në Tokë të cilat gjenden në mes të gjerësisë gjeografi ke jugore 10° dhe 
veriore 10° derdhet sasia më e madhe e reshjeve.

Përgjigjja: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

187. Zona klimatike-biogjeografi ke në sipërfaqen e tokës ndryshohet:

a) sipas lartësisës mbidetare dhe gjatësisë gjeografi ke; 
b) sipas lartësisës mbidetare dhe gjërësisë gjeografi ke;
c) sipas lartësisë relative dhe gjatësisë gjeografi ke;
d) sipas gjërësisë gjeografi ke dhe gjatësisë gjeografi ke. 
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

188. Janë shkruar argumentet të cilat kanë të bëjnë me kufi jtë e dendësisë së popullsisë. Nëse 
argumentimi është i saktë rretho shkronjën S nëse argumentimi është i pasaktë rretho 
shkronjën P.

1.  kufi ri më i lartë i dendësisë së popullsisë njerëzore 
në Peru dhe Indi është mbi 4000 m n.v. S P

2.  kufi ri më i lartë i dendësisë së popullsisë në 
serbi është në Sjenicë në 2000 m n.v. S P

3. vendbanimi mëverior në Tokë është në bregdetin Skandinavik. S P

4.  Kufi ri më i ulët i dendësisë së popullatës njerëzore 
në Holandë është nën nivelin e detit botëror. S P

189. Përse gati e katërta e popullatës Gjermane jeton në qytetet e mëdha të territorit Rus?

a) për shkak të kushteve të favorshme klimatike dhe ajrit të pastër;
b) për shkak të zhvillimit të turizmit dhe trafi kut ujorë; 
c) për shkak të industrisë makinerike dhe kimike më të zhvilluar;
d) për shkak të rritjes natyrore të popullatës.
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.
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190. Çka ndikon më së shumti në dendësinë e vogël të banimit në pjesët e brendshme të 
Australisë?

a) malet e pakalueshme 
b) klima shkretinore
c) pyjet e dendura tropike 
d) aktiviteti i shpeshtë seizmik 
Rretho numrin përpara përgjigjes së saktë.

191. Për çfarë arsye në Bor dhe në Majdanpek është e zhvilluar metalurgjia e ngjyrosur? 

Përgjigjja: _____________________________________________________

192. Secilin regjon nga kolona e majtë lidhe me kulturat bujqësore tek e cila kultivohen. 

Shkruaje shkronjën përkatëse tek viza e zbrazët.
1.___ultësira e Panonosë a) palma e kokosit, kafj a, kakao, ananasi
2.___Azia Juglindore  b) agrumet, rrushi për verë, ulliri, perimet
3.___Oqeania  c) orizi, пиринaч, kinina,biberi, kanapi i manilit
4.___Europa jugore  d) gruri, misri, soja, panxhar sheqeri

193. Argumentet e shkruara që kanë të bëjnë me Rusinë. Nëse argumentimi është i saktë rretho 
shkronjën S, e nëse është i pasaktë rretho shkronjën P.

1.  në pjesën europiane të Rusisë gjinden rreth 
85% të objekteve industriale ruse. S P

2.  ultësira perendimore-siberiane është drithorja 
më e madhe e Rusisë dhe Evropës Lindore. S P

3.  Vladivostoku është qendra më e madhe e industrisë 
ushqimore në Sibirin perendimorë. S P

4.  në pjesën aziatike të Rusisë eksploatohet rreth 
90 % e gasit rus. S P

194. Përse mesatarja vjetore e sasisë së të reshurave në Vojvodinë zvogëlohet nga perëndimi në 
lindje?

Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.
a) dobësohet fuqia e koshavës e cila sjell të reshura nga Karpatet 
b) dobësohet fuqia e erës perëndimore e cila sjell të reshura nga oqeani Atlantik
c) dobësohet fuqia e erës lindore e cila sjell të reshura nga Alpet
d) dobësohet fuqia stuhisë e cila sjell të reshura nga deti Adriatik
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195. Liqenet nga kolona në të majtë lidhi me mënyrën e zanafi llës së bazenit të tyre në kolonën e 
djathtë.  

Shkruaje shkronjën përkatëse në vizën e zbrazët.
1.___ Rusanda    a) liqeni urvinal 
2.___ Liqeni i Gjeravicës  b) liqeni eolik 
3.___ Liqeni i Zavojit    c) liqeni artifi cial 
4.___ Liqeni i Vlasinës  d) liqeni lumorë
5.___ Liqeni i Ludokut  e) Liqeni akullnajorë

196. Përgjatë rrjedhave të poshtme të lumit Tisa, Morava e Madhe dhe Sava janë formuar 
rrafshinat aluviale për shkak se lumenjtë kanë: 

a) rënie të madhe të shtratit të lumit, sasi të vogël uji dhe rërë (aluvion) të lumit;
b) luginë lumore të kompozuar, sasi të vogël uji dhe grykë në formë delte;
c) rënie të vogël të shtratit të lumit, sasi të madhe uji dhe rërë (aluvion) lumi;
d)  rrjedhat e lumenjëve kanë rënie të madhe të shtretërve të lumenjëve dhe rërës së madhe të 

lumit.
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

197. Përse rruga ujore prej Roterdamit në detin Verior deri në Konstancë në bregun e detit të Zi 
është më e shkurtër se sa që ka qenë përpara 100 vitesh?

Përgjigja: __________________________________________________________________

198. Cilët faktorë kanë ndikimin më të madh në klimën e Europës lindore? 

a) Karpatet dhe brezet e erërave
b) erërat lindore dhe Arktiku
c) Antarktiku dhe rrymat detare të ft ohta
d) erërat perendimore dhe rrymat detare të nxehta
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

199. Secilin port-liman, europian nga kolona e majtë lidhe me lumin në kolonën në anën e djathë 
se në cilën ngushticë ai ndodhet.

Shkruaj shkornjën përkatëse në vizën e zbrazët.
1. ___Roterdam   a) Rona
2. ___Londër   b) Danubi
3. ___Selanik    c) Rajna
4. ___Marsej   d) Тemza
   e) Vardar
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200. Çka ndikon më së shumti në cilësitë dalluese natyrore të regjioneve bregdetare të Kilit verior, 
Namibisë dhe Australisë perendimore? 

a) Sasia e madhe e të reshurave
b) erërat periodike
c) rrymat detare të ft ohta
d) masat e nxehta dhe të lagta ajrore 
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

201. Çka ka ndikuar që trafi ku ujorë në detin Mesdhe të zhvillohet me të madhe pas gjysmës së 
dytë të shekullit XIX? 

a) shpikja e makinës me avull
b) pushtimet koloniale
c) ndërtimi i kanalit të Korinthit
d) ndërtimi i kanalit të Suezit
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

202. Plotëso fj alinë.

Sipërfaqja e liqenit Arab zvogëlohet me të madhe.

Uji nga rrjedhat ________________dhe_______________  shfrytëzohet për ujitje të 
hapsirave të punueshme, furnizim me ujë për banorët dhe objektet industriale në Kazakistan 
dhe Uzbekistan.
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HISTORI

203. Në vizat shkruaj emrimet e afateve përkatëse kohore.

1. Periudha prej 100 vitesh quhet _____________.
2. Periudha prej 1000 vitesh quhet ____________.

204. Me qëllim të lehtësimit të studimit, historianët e ndajnë në periudha. Në shiritin e kohës, me 
numra janë theksuar periudhat e historisë. 

Pranë numrit shkruaje periudhën se cilit numër i takon:
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________

205. Me qëllim të lehtësimit të studimit historianët të kaluarën e kanë ndarë dy periudha të 
mëdha. Shpikja e letrës ka caktuar kufi rin ndërmjet këtyre dy pjesëve të së kaluarës. 

Përgjigjet shkruaji në vizat.
1. Para shpikjes së letrës është periudha e____________________________________.
2. Pas shpikjes së letrës fi llon periudha e  _____________________________.

206. Cili nga vitet e përmendura i takon pjesës së parë të shekullit XX?

a) viti 1980. 
b) viti 1890. 
c) viti 1918. 
d) viti 1819. 
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

207. Në cilën periudhë historike është mbajtur Kongresi i Berlinit (në vitin 1878)?

a) në kohën e vjetër
b) në kohën e re
c) në kohën moderne
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

писмо 476. 1492.

1. 2. 3.

letra
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208. Në shtyllën e majtë janë theksuar periudhat historike, kurse në të djathtën vitet të cilat u 
takojnë këtyre periudhave.

Shkruar shkronjën përkatëse, në viza të zbrazëta.
1.___ koha e vjetër /bota e lashtë/  a) vitit 622 para erës së re
2.___ mesjeta    b) viti 622
3.___ koha e re    c) viti 1690
    d) viti 1960

209. Si emërtohet ideologjia e cila ka për qëllim të ruajë sistemin e vjetër të vlerave dhe të 
botëkuptimeve, dhe e cila është kundër ideve të reja dhe përparimtare? 

a) konzervativizëm
b) radikalizëm 
c) liberalizëm 
d) socializëm 
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

210. Në shtyllën e majtë janë emërtimet e nocioneve kurse në të djathtën sqarimet e tyre.

Shkruaj numrin përkatës në viza të zbrazëta.
1. autonomia    ____ përmbysja
2. institucioni    ____ enti
3. revolucioni    ____ vetëqeverisja

211. Çfarë është Kushtetuta? 

a) njohtim, shpallje solemne e pavarësisë
b) organ politik i përbërë nga përfaqësuesit e zgjedhur të popullit
c) akti juridik më i rëndësishëm dhe më i lartë në shtet
d) organ politik i cili e ushtron detyrën e sunduesit
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

212. Si është quajtur lëvizja fetare në shek. XVI nga e cila është krijuar kisha krishtere protestante?

a) reaksion katolik
b) uniatiot (bashkimi i kishave)
c) periudha e reformimit protestant
d) iluminizëm
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

213. Me cilën ngjarje ka fi lluar Luft a e Dytë Botërore në Jugosllavi? 

a) me hyrjen e Mbretërisë së Jugosllavisë në Paktin trepalësh
b) me atentatin ndaj princit trashëgimtar austrohungarez në Sarajevë
c) me bombardimin e Beogradit
d) me sulmin e e Gjermanisë ndaj Polonisë
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.



H
IS

T
O

R
I

Permbledhje detyrash per biologji, gjeografi , histori, fi zike dhe kimi per provimin perfundimtar ne arsimin dhe edukimin fi llor er vitin shkollor 20014/2015

49

214. Gjatë kohës së cilit sundimtar Serbia përsëri është bërë mbretëri?       

a) gjatë kohës së Mihail Obrenoviqit
b) gjatë kohës së Petar Karagorgjeviqit të Parë
c) gjatë kohës së Milan Obrenoviqit
d) gjatë kohës së Petar Karagjorgjeviqit të Dytë
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

215. Si janë quajtur aleancat e kundërshtuara ushtarako-politike (blloqet) në Luft ën e Parë 
Botërore?

a) Pakti Trepalësh dhe forcat e Antantës
b) Koalicioni antifashist dhe Forcat qendrore
c) Aleanca e shenjtë dhe forcat e Boshtit
d) Forcat qendrore dhe forcat e Antantës
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

216. Çfarë nënkuptojnë emërtimet Dahau, Mathauzen, Treblinka?

a) vendet e betejave në Frontin Lindor në Luft ën e Parë Botërore
b) emërtimet e fshehta për operacione ushtarake gjermane në Luft ën e Dytë Botërore
c) emërtimet e kampeve naziste të përqendrimit në Luft ën e Dytë Botërore
d) vendet e mbajtjes së konferencave aleate në Luft ën e Parë Botërore
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

217. Cilat shtete e kanë lidhur Paktin Trepalësh në vitin 1940? 

a) Italia, Gjermaia, Bullgaria
b) Spanja, Hungaria, Gjermania
c) Gjermania, Italia, Japonia
d) Turqia, Gjermania, Italia
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

218.  Cila dukuri e shënon Evropën dhe botën në periudhën prej vitit 1929 deri në vitin 1933?

a) luft a e organizuar kundër terrorizmit
b) vala e revolucioneve socialiste
c) kriza e madhe ekonomike
d) vala e revolucioneve qytetare
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

219. Cila dukuri historike e ka shënuar vitin 1848/49, në Evropë?

a) lëvizja e humanizmit dhe e renesansës
b) revolucioni qytetar
c) krijimi i shtresave të monarkisë
d) revolucioni industrial
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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220. Cili popull e ka krijuar qytetërimin më të vjetër në territorin e Mesopotamisë? 

a) hitët
b) persianët
c) sumerët
d) asirët
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

221. Populli serb, nën shtypjen e Osmanlinjve turq, ka qenë i detyruar që gjatë shumë shekujve 
(XIV–XVIII) të marrin pjesë në numër të madh të dyndjeve.

Th ekso drejtimin kryesor të dyndjeve të popullit serb.
a) nga jugu dhe juglindja në veri
b) nga veriu në jug dhe jugperëndim 
c) nga verilindja në juglindje
d) nga jugu në juglindje
e) nga perëndimi në jug
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

222. Gavrilo Principi ka bërë tentat ndaj princit trashëgimtar Franc Ferdinantit më 28 qershor të 
vitit 2014 në Sarajevë. Në territorin e cilit shtet është bërë atentati?

Përgjigjja: _________________________________

223. Në cilin front në Luft ën e Parë Botërore është zhvilluar beteja në Kajmakçallan?

a) në Frontin Perëndimor
b) në Frontin e Selanikut
c) në Frontin e Lindjes
d) në Frontin e Sremit
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

224. Në cilën hapësirë janë zbarkuar njësitë aleate në vitin 1944 dhe me këtë ngjarje është hapur 
Fronti Perëndimor në Luft ën e Dytë Botërore?

a) në Sardini
b) në Normandi
c) në Ballkan
d) në Skandinavi
Rretho shkrojën para përgjigjes së saktë.

225. Në shtyllën e djathtë janë theksuar dukuritë historike, kurse në të majtën pasojat e tyre.

Shkruaj shkronjën përkatëse në viza të zbrazëta.
1.___ paraqitja e alfabeteve   a) krijimi/lindja e mesjetës
2.___ dyndja e madhe e popujve  b) fi llim i botës së vjetër
3.___ makina me avull    c) fi llimi i revolucioneve qytetare
    d) revolucioni industrial
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226. Cila ka qenë një nga pasojat më të rëndësishme e Kongresit të Berlinit i cili është mbajtur në 
vitin 1878?

a) themelimi i Bashkimit Evropian
b) Serbia e ka fi tuar pavarësinë
c) dëbimi i Napoleonit në Shën Helen
d) krijimi i Mbretërisë së SKS
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

227. Çfarë ka qenë pasojë e dhunës së dahijëve në Pashallëkun e Beogradit mbi popullsinë serbe? 

a) Luft a e Vjenës
b) Prerja e kokave të princërve
c) fi llimi i Luft ës së Parë Botërore
d) Luft a e Parë Botërore
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

228. Cila ka qenë pasoja e drejtpërdrejtë e hyrjes së Jugosllavisë në Paktin tripalësh?

a) pjesëmarrja e Jugosllavisë në operacione ushtarake kundër aleatëve
b) neutraliteti i Jugosllavisë në Luft ën e Dytë Botërore
c) bombardimi i Britanisë së Madhe nga ana e gjermanëve 
d) puçi ushtarak i 27 marsit të vitit 1941
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

229. Në posterat janë paraqitur dy diktatorët e shekullit 20. posteri i parë është nga Bashkimi 
Sovjetik (në te shkruan: Cољени Стaљин – fati i popullit), kurse tjetri nga Gjermania dhe në 
të shkruan: një popull, një shtet, një udhëheqës.

Cila është arsyeja që një udhëheqës totalitar të paraqitet në mënyrë rë tillë?
a) dëshira e popullit që ti faleminderohet udhëheqësit.
b) ngritjen e udhëheqësit dhe fuqizimin e pushtetit të tij.
c) nevoja për paraqitjen objektive të situatave politike.
d) shprehja e shijeve artistike të autorit të posterave.

Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.
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230. Lexoi citatet, të dy fl asin për dëbimin e krishterëve. Njëri citat është nga burimi historik, 
kurse tjetri nga teksti i cili fl et për të njejtën ngjarje. 

Rretho shkronjën përpara citatit i cili është burim historik.

a) „ plotësisht drejtë ke vepruar në kërkimin e rasteve të atyre personave të cilët të janë 
paraqitur si krishterë (...) nuk duhet përzënë, por nëse regjistrohen dhe akuzohen, 
atëhere duhet dënuar, por nëse dikush heqë dorë nga krishtërimi, dhe nëse e deklaron 
publikisht sakrifi cën ndaj Zotrave tanë, le të jetë edhe i dyshimt në të kaluarën, duhet që 
për pendimin e tij ta fi tojë faljen. Por paraqitjet anonime nuk duhen luajtur asnjë rol në 
akuzë.”

b) „ në fi llim mbretërit romak nuk i kushtonin shumë rëndësi krishtërimit. Ai për ata ishte 
njëri nga shumë kultet lindore të cilët kishin zënë rrënjë në mbretëri. Si fi lloi të rritet 
numri i tyre, disa nga mbretërit fi lluan t’i dëbojnë ata.”

231. Shikoje përmendoren në fotografi  dhe përgjigju në pyetjen. Në 
cilin vend të ekzekutimit nga luft a e Dytë botërore ndodhet kjo 
përmendore?

a) Aushvic
b) Jasenovac
c) Mauthauzen
d) panairi i vjetër në Beograd
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

232. Shiko fotografi në dhe përgjigju cilin nga burimet e ofruara historike tlë ofruara e paraqet ajo.

a) mbishkrimin
b) shënimin
c) kronikën
d) kartën
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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233. Shiko me kujdes hartën dhe përgjigju në pyetje.

Kartagjena
Anglët, Sasët
Frankët
Gotët
Vizigotët
Ostrogotët
Hunët
Vandalët

KonstantinopojaAdrianopoja

Roma

Perandoria 
Romake e 
Perëndimit

Fusha Kataluane

Perandoria 
Romake e 
Lindjes

Dyndja e Madhe dhe 
Perandoria Romake

     100 - 500.Angl
et

Van
dal
ët

Fra
nkë
tSas

ët

Ju
të
t

Vandalët

Gotët

Hu
nët

Os
tro
go
të
t Ostrogotët

Vizigotët

Cili nga popujt e theksuar gjatë Dyndjes së Madhe u vendos në rajonin e Afrikës Veriore?
Përgjigjja: __________________________________
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234. Shiko hartën e përhapjes territoriale të Principatës së Serbisë nga vitit 1815 deri në vitin 1868. 

P E R A N D O R I A  E  H A B S B U R G Ë V E

P E R A N D O R I A  O S M A N ETerritori i Serbisë prej vitit 1815 deri në vitin 1868

Territori i Pashallëkut të Beogradit  
dhe Serbia 1815
Territoret e gjashtë nahijeve që i janë 
bashku Serbisë në vitin 1833
Betejat më të mëdha gjatë  
Kryengritjes së Dytë Serbe
Qytetet të cilat i kanë lëshuar  
garnizonet turke në vitin 1868

Lubiq

Kladova 

Naihja e
Krushevcit

Nahija e 
Cërnoreçkës

Nahija e 
Paraqinit

Nahija
e Krajinës

Nahija e  vjetërvallahe

Nahija e 
 Pondrinës

Dubal

Lalezh

Lubiq

Çaçak

Pozharevac

Poreç 

Beogradi

Smedereva

Uzhica

Soko

Klladova 

Shabaci

D
rin

Sava
Danubi

Danubi

Drin
Ib

ri

Jadar

Tamnava

Kolu
bar

a

Jas
eni

ca

M
orava e M

 C.

Morava Per.

Nera

Pek

Mlava

Resava

Ti
mok

Lum
i i 

Zi

Lim

Uvac

M
oravica

Qehotina

Sitnica

Nishava

Morava Jugore

Toplica

Jablanica

Cila nga nahitë e theksuara ka hyrë në përbërje të Serbisë në vitin 1833?
a) Nahia e Shabacit
b) Nahia e Uzhicës
c) Nahia e Krushevcit
d) Nahia e Rudnikut
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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235. Shiko hartën dhe përgjigju në pyetje. 

NDARJA FETARE E EVROPËS 
NË SHEKULLIN XVI

katolikët
protestantët
ortodoksët
myslimanët

Irlanda

Skocia 

Anglia

Danimarka

Holanda 

Zvicra

Roma Stambolli

Polonia

Franca

Spanja

Austria

Nor
ve

gji
a

Su
ed

ia

R u s i
a

T
u

r q i aD e t i  M e s d h e

O
Q

E
A

N
I

 
A

T
L

A
N

T
I

K

Perandoria 
e Shenjtë 
Romake

Moska

Danubi

Dnieper

Don
Vollga

Th ekso tri shtete në Evropë në të cilat në shek. XVI ka qenë me shumicë i përfaqësuar 
katolicizmi. 
Përgjigjja: _________________________________________________
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236. Shiko hartën dhe përgjigju në pyetje duke e rrethuar përgjigjen e saktë. 

D e t i  M e s d h e

O
Q

E
A

N
I

 
A

T
L

A
N

T
I

K

Danubi

Dnieper

Don
Vollga

Moska

Mynihu
Budim

Praga

Hamburg

Berlin
Varshava

Shën PetersburguStokholmi

Vjena

Glazgou

Mançesteri

Amsterdami

Cologne

Madridi
Marsej

Pariz

Bristoli
Londra

Bruksel

Lioni

Gjenova
Venediku

Roma Stambolli

ZHVILLIMI I INDUSTRISË NË EVROPË DERI NË 
 GJYSMËN E SHEKILLIT 19
Industria e metaleve

Industria e tekstilit

Industria e mëndafshit

Hekurudhat

Territoret më të zhvilluara industriale

Në cilën pjesë të Evropës kanë ekzistuar zonat më të zhvilluara industriale?
a) në Evropën Jugore dhe Lindore
b) në Evropën Lindore dhe Veriore 
c) Në Perëndimore dhe të Qendrore
d) Në Evropën Qendrore dhe Jugore 
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë. 
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237. Shiko me kujdes hartën e cila i pasqyron kolonitë fenikase.

Fenikia
Kolonitë fenikase
Qytetet

KORZIKA

SARDINIA

Roma

Carthage

Leptis Magna

KRTEA
RODOSI QIPRO

Biblos

Sidon
Tir

Danubi
DETI I ZI

D
ETI ADRIATIK

D
E

T
I

 
M

E
S D H E

Në cilat kontinente Fenikasit i kanë themeluar kolonitë? 
Përgjigjja: ___________________________________________________

238. Shiko tabelën me kujdes e cila ka të bëjë me importin e mallit në Serbi në periudhën nga viti 
1901–1911.

Periudha
Importi mesatar 

i shprehur në 
miliona dinarë 

% nga 
Austrohungaria

% nga 
Gjermania

% nga Britania e 
Madhe

1901–1905. 53 58% 13% 9%
1906–1910. 70 33% 33% 12%

1911. 115 41% 27% 8%
Nga cili shtet ka importuar Serbia më së shumti në periudhën nga viti 1901–1905?
Përgjigjja: ____________________________________________________
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239. Tabela pasqyron përbërjen e Kuvendit shtresës në Francë në periudhën 1340–1364.

Viti Kleri Qytetaria Fisnikëria Gjithsej 

1340 71 39 36 146

1341 68 34 27 129

1345 43 21 14 78

1359 43 30 4 77

1364 81 64 14 159

Duke përdorur të dhënat nga tabela, përcakto saktësinë e shprehjes dhe rretho përgjigjet e 
ofruara E SAKTË – E PASAKTË.

a) Në shtresën e Kuvendit gjithnjë ka pasur më pak fi snikë. e saktë e pasaktë

b) Numri i përfaqësuesve të shtresës së 
Kuvendit nga viti në vit është shtuar. e saktë e pasaktë

c) Raporti i numrit të shtresës së 
përfaqësuesve gjithnjë është i njëjtë. e saktë e pasaktë

d) Qytetaria gjithnjë e ka pasur numrin më të 
madh të përfaqësuesve në shtresën e Kuvndit. e saktë e pasaktë

240. Shiko tabelën në të cilën është theksuar raporti i forcave në fushëbetejën e Stalingradit. 
Përgjigju në pyetje. 

raporti i forcave në drejtim të Stalingradit më 13 shtator të vitit 1942

SHTETI Ushtarë Tanke Topa dhe 
minahedhës Aeroplanë

BRSS 590 000 600 7 000 389
Gjermania 590 000 1 000 10 000 1 000

Raporti 1:1 1:1,6 1:1,3 1:2,6

Për çfarë ka qenë Gjermania më superiore ndaj BRSS?
Përgjigjja: ________________________________________________
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241. Grafi koni e tregon pjesëmarrjen e bujarisë (të shënuar me ngjyrë të hirtë) dhe të qytetarisë (i 
shënuar me ngjyrë të zezë) në administratë shtetërore të Francës në periudhën 1320–1499. 

Në cilën periudhë fi snikëria për herë të parë e ka marrë parësinë në administratën e Francës?
a) në vitin 1360–1399
b) në vitin 1400–1420
c) në vitin 1421–1459 
d) në vitin 1460–1499 
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

242. Shiko grafi konin dhe përgjigjet për pyetjet e shtruara.

35%

34%

18%

8%

4% 1%
1%

Numri i shtypshkronjave sipas regjionet Evropiane

Italia
Gjermania, Austria, Alzasi 
Franca
Rrafshnaltat
Spanjë
Anglia
Të tjerat

a)  Sa përqind e numrit të përgjithshëm të shtypshkronjave në Evropë në fund të shekullit XV 
ka qenë në Spanjë? _____________________

b) Në cilin shtet ka qenë numri më i madh i shtypshkronjave në fund të shek. XV? 
________________________________
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243. Rretho shkronjën përpara burimit historik i cili fl et për shpalljen e luft ës mbretërisë së Serbisë 
nga ana e Austrohungarisë.

a) „ Qeveria mbretërore e Serbisë nuk iu përgjigj në mënyrë të kënaqshme në notën e datës 
23 korrik 1914.të cilën ia dorëzoi i dërguari i austrohungarisë në Beograd. Për ate qeveria 
mbretërore konsideron se është e detyruar që të përcaktohet në forcën e armës me qëllim 
të ruajtjes së interesit dhe të drejtave të veta. Austrohungaria konsideron se nga ky 
moment ndodhet në luft ë me Serbinë.” 

b) „ Serbia u sulmua nga një e keqe e madhe. Austrohungaria na shpalli luft ë. Pakënaqësitë e 
mbretërisë sonë dhe të popullit tonë me Austrohungarinë nuk kanë fi lluar që dje (...) Unë 
jam i detyruar të i thrras të gjithë trimat serbë nën trengjyrshin serb (...) Serb, mbrojeni, 
me forcën vatrën dhe fi sin tuaj!”

244. Lexoi burimet e dhëna historike. 

Burimi 1 „duke varur shpreast tek Zoti dhe duke iu qasur mbretit, Sava tha: si për të gjithë 
edhe për ne Zoti dëshëiron shpëetim (...) dhe feja ortodokse po rritet dhe shumohet. E vetmja 
që na mungon është se nuk kemi arkipeshkv, që në vendin tonë të shenjtërojë dhe të mësojë 
për Zoti.” (Teodosije)

Burimi 2 „tërësisht është dhënë pas kujdesit shenjtëror (...) dëshironte edhe dinjitetin e 
kierarkut, shkoi nuk e dimë se ku dhe njëherë e fi toi atë dinjitet, dhe pastaj u kthze në atëdhe, 
duke u shpallur  arkipeshkv i madhërishëm i Serbisë.” (Homatiani)

Rretho shkronjën përpara thënies së saktë.
a) Të dy burimet fl asin për themelimin e kishës serbe në mesjetë.
b) Vetëm burimi i parë fl et për themelimin e kishës serbe në mesjetë.
c) Vetëm burimi i dytë fl et për themelimin e kishës serbe në mesjetë.
d) Asnjëri burim nuk fl et për themelimin e kishës serbe në mesjetë.

245. Cili shkrimtar serb konsiderohet përfaqësues më i rëndësishëm i iluminizmit serb në shek. 
XVIII dhe cili ka qenë ministër i parë i arsimit i Serbisë kryengritëse?

a) Jovan Rajiq 
b) Hristifor Zhefaroviq
c) Dositej Obradoviq
d) Vuk Stefanoviq Karaxhiq 
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

246. Kur është zhvilluar Luft a e Dytë Botërore në Jugosllavi?       

a) viti 1939–1945
b) viti 1941–1945
c) viti 1941–1944
d) viti 1939–1944
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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247. Cila nga ideologjitë e theksuara është krijuar pas Luft ës së Dytë Botërore?

a) liberalizmi
b) fashizmi
c) socializmi
d) cionizmi
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

248. Si është quajtur aleanca në Luft ën e Parë Botërore nëse anëtare janë Rusia, Franca dhe 
Britania e Madhe, kurse Serbia anëtare e asocuar?

Përgjigjja: _________________________________

249. Në Luft ën e Parë Botërore në cilin front kanë luft uar bashkë ushtria serbe dhe aleate?

a) në Frontin Lindor
b) në Frontin Perëndimor
c) në Frontin Afrikan
d) në Frontin e Selanikut 
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

250. Në shtyllën e djashtë janë theksuar ngjarjet nga historia serbe, kurse në të majtën ngjarjet nga 
historia e përgjithshme që janë zhvilluar në të njëjtën kohë.

Shkruaj shkronjën përkatëse në viza të zbrazëta.
1.___ Luft a e Vjenës   a) fi llimi i Kryengritjes së Parë Serbe
2.___ Luft ërat e Napoleonit  b) fi llimi i Kryengritjes së Dytë Serbe
3.___ Kongresi i Berlinit  c) Dyndja e Parë e Madhe e Serbëve
   d) Dyndja e Dytë e Madhe e Serbëve 

251. Në shtyllën e djathtë janë theksuar ngjarjet nga historia serbe, kurse në të majtën ngjarjet nga 
historia e përgjithshme që janë në lidhje të drejtpërdrejtë.

Shkruaj shkronjën përkatëse në vizat e zbrazëta.
1.___ fi llim i Luft ës së Parë Botërore   a) kriza aneksioniste
2.___ Revolucioni xhonturk    b) Atentati i Sarajevës
3.___ përfundimi i Luft ës së Parë Botërore c) Shpërthimi i Frontit të Selanikut 
     d) Përmbysja e Majit

252. Çfarë i ka bashkuar shtetet ballkanike në Aleancën Ballkanike në fi llim të shekullit XX? 

a) luft a kundër politikës pushtuese ruse në Ballkan
b) luft a për çlirim e pjesëve të tjera të Ballkanit nga pushteti osman
c) aspirata për krijimin e tregut unik ekonomik
d) krijimi i Federatës ballkanike 
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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253. Vetëm dy perandori e kanë përfshirë tërë gadishullin ballkanik. Cilat kanë qenë ato dy 
perandori? 

a) Perandoria Franke dhe perandoria Ruse
b) Perandoria Osmane dhe perandoria Romake
c) Perandoria Romake dhe perandoria Franke
d) mretëria Serbe dhe bretëria e Habsburgut
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

254. Dita e Fitores – 9 Maji festohet në shenjë kujtimi për një nga ngjarjet e theksuara. Cila?

a) kapitulimi i Gjermanisë dhe fundi i Luft ës së Dytë Botërore në Evropë
b) hapja e Frontit të Dytë në Evropë
c) themelimi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara
d) kapitulimi i Japonisë dhe fundi i Luft ës së Dytë Botërore 
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

255. Çka e lidh Shoqërinë e popujve, e themeluar pas Luft ës së Parë Botërore, dhe Organizatën e 
Kombeve të Bashkuara, e themeluar pas Luft ës së Dytë Botërore?    

a) luft a për bashkim të shteteve evropiane
b) krijimi i tregut unik ekonomik botëror
c) luft a për ruajtjen e paqes dhe të sigurisë në botë
d) përkrahja e procesit të dekolonizimit
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

256. Si quhet manifestimi sportiv i cili është krijuar në Greqinë e Vjetër dhe mbahet ende për çdo 
katër vjet?

Përgjigjja: _________________________________

257. Cili qytet i sotëm serb ka ekzistuar në kohën e romakëve me emërtim Singidunum?

a) Mitrovica e Sremit
b) Beogradi
c) Nishi
d) Smedereva
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

258. Me ndikimin kulturor të kujt serbët u urdhëruan të pranojnë kristianizmin?

a) ndikimi kulturor bizantin
b) ndikimi i kulturës katolikoromake 
c) ndikimi i kulturës islame
d) ndikimi kulturor frank
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.
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259. Rretho shkronjën përpara argumentit që ka të bëjë me një pasojë nga luft at e kryqëzatave.

a) Kryqëzatat e pushtojnë Carigradin-Konstantinopojën.
b) Ndarja në kishën katolike.
c) Kryqëzatat pushtojnë të gjitha pronat e muslimanëve në Azi.
d) Kryqëzatat i tuboi Papa.

260. Lexo me kujdes tekstin dhe përgjigju në pyetje.

„Ka ardhur koha, kur në mes Popullit dhe Mbretit nuk mund dhe nuk do të duhej të ketë më 
ndërmjetës...
Për këtë arsye kam vendosur dhe po e marr vendimin, që Kushtetuta e Mbretërisë së SKS 
nga data 28 qershor e vitit 1921 të mos jetë më e vlefshme....... Kuvendi Popullor... po 
shpërbëhet...“
Çfarë është kumtuar me këtë proklamatë të mbretit?
a) është vendosur parlamentarizmi
b) është shpallur Kushtetuta
c) është vendosur diktatura
d) është hequr diktatura

261. Lexo tekstin dhe përgjigju në pyetje. 

„ ... Pra, ne si përfaqësues të shteteve të bashkuara... i drejtohemi gjykatës më të lartë në botë: 
qëllimet tona janë të ndershme dhe të sinqerta dhe jemi duke i zbatuar në emër të popujve të 
këtyre kolonive; solemnisht e publikojmë se këto koloni kanë të drejtë të jenë shtete të lira dhe 
të pavarura...dhe se të gjitha lidhjet politike midis tyre dhe shtetit të Britanisë së Madhe duhet 
tërësisht të ndërpriten...“ 
Rretho emërtimin e dokumentit nga i cili është fragmenti i dhënë.
a) Deklarata për të drejtat e njeriut dhe të qytetarit
b) Deklarata për pavarësinë e SHBA
c) Dekreti i Napoleonit për bllkimin kontinental të ishujve britanikë
d) Kushtetuta e SHBA

262. Lexo tekstin dhe përgjigju në pyetje.

„Në orët e hershme më 12 tetor të vitit 1492, tri anije të vogla janë nisur ngadalë në perëndim 
përmes Atlantikut. Nata ka qenë e qetë, por njerëzit në tri anije janë rrotulluar parahatshëm 
në gjumë. Kanë lundruar nëpër ujëra të paekzaminuara tashmë më shumë se një muaj, dhe 
pjesa më e madhe e ekuipazhit thellësisht ka qenë e bindur se do të dështojnë...“
Si është quajtur komandanti i anijeve të cilat po përmenden në tekst? 
Përgjigjja: ______________________
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263. Lexo tekstin i cili fl et për rezistencën e sundimit colonial të Anglisë dhe përgjigju në pyetjet.

„ ...Me kohë, e udhëhequr nga Mahatma Gandi (1869–1948) dhe duke marrë si shembull 
mësimet e tij për metodat jo të dhunshme të luft ës, e thekson çlirimin kombëtar nga 
britanikët si qëllim të fundi...“
Ku është organizuar forma e përshkruar e rezistencës ndaj kolonializmit anglez?
a) në Kinë
b) në Egjipt
c) në Indi
d) në Sudan
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

264. Me kujdes lexoje tekstin i cili fl et për një atenatat dhe përgjigju në pyetjet e shtruara. 

„... Ka qenë saktësisht ora 1 e 45 kur Dragutin Dimitrijeviq Apisi është ngritur nga vendi i tij 
dhe me zë urdhërues i ka shqiptuar dy fj alë: Zotërinj, përpara! Atëherë si një kërcyen të gjithë 
të gatshëm të nisen...“ 
Sipas cilit emër mbahet mend kjo ngjarje?
a) Atentati i Tetorit
b) Atentati i Vidovdanit
c) Përmbysja e Majit
d) Idet e Marsit

265. Në fotografi  është paraqitur monedha italiane

 metalike prej 100 liretash e vitit 1923. në njërën anë është portreti i mbretit të atëhershëm 
italijan, kurse në tjetrën anë është paraqitur simboli: një bosht i thurur me sopatën e futur 
dhe vitet 1922-1923.

Përse ky simbol është vendosur në monedhë?
a) simboli tregon shënimin e njëqind vjetorit të bashkimit italian.
b) Simboli i takon trashëgimisë kulturore nga rilindja.
c) Simboli është i qeverisjes fashiste.
d) simboli është në stemën e familjes mbretërore italiane.
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.
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266. Shikoje fotografi në dhe përgjigju pyetjes.

Cilës ngjarje historike i takon kjo fotografi ?
a) takimi i udhëheqësve në kongresin e Berlinit
b) konferenca e Versajës pas luft ës së Madhe
c)  takimi i udhëheqësve të koalicionit antifashistë 

në kohën e luft ës së Dytë botërore
d) fundi i luft ës së Ftohtë
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

267. Lexoni me kujdes tekstin i cili i referohet bashkimit të një shteti.

„ ...Programin politik të bashkimit nën udhëheqjen e Prusisë dhe mbretit të saj Willhelmit e 
ka bërë Princi Otto von Bismarck...“
Cili shtet është bashkuar në saje të këtij programi?
Përgjigjja: __________________________________________________________

268. Lexoje informacionin dhe përgjigju në pyetje.

„Karlo në vitin 3.3 të udhëheqjes së tij nga Papa suprem, meqë e refuzoi emrin fi snik, u 
kurorëzua edhe tri herë dhe nga i gjithë populli u përkrah: „Karlit  madhështorë, kurorëzuar 
nga Zoti, perandorit të madhë dhe paqësor romak, për jetën dhe fi toren!”. U emërua 
perandori i 69 pas Augustit. Që nga ajo kohë Mbretëria romake, e cila prej Konstandinit e 
deri te qyteti mbretërorë, gjegjësisht në Carigrad kaluan në Frankë.” 
Cilës periudhe historike i takon ky burim historik?
______________________________

269. Rretho shkronjën përpara atij burimi historik i cili betejën në Maricë e përshkruan nga këndi 
Turqve Osmanlij.

a)  „ Ajo ndodhi pranë lumit Marica. Numri më i madh i jobesimtarëve u rrëzuan në lumë. U 
mbytën. Nga ata jobesimtarë pak shpëtuan. Që rrezikon se të gjithë u vranë. Disa i zunë 
rrugës dhe i shkatërruan. Tani atë vend e quajnë Vdekja e serbëve. Kur jobesimtarët me 
ndihmën e Zotit u thyen, shkuan.”

b) „ Despoti Ugljesha i ngriti të gjithë ushtarët serb dhe grek, dhe vëllaun e vet Vukashin 
kralin, dhe shumë zotëri të tjerë, (...) dhe shkuan në Maqedoni për të dëbuar Turqit, 
(...) dhe nuk i dëbuan, veç së vet u vranë nga ata dhe atje kockat e tyre mbetën, dhe të 
pavarrosur mbetën, dhe (...) disa nga tehu i shpatës vdiqën, kurse të tjerët në robëri i 
çuan.”
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270. Lexo burimet historike dhe rretho shkronjën përpara asaj në të cilën krali i jugosllavisë 
Aleksandër Karagjorgjeviqi paraqitet me më pakë njëanshmëri.

a) „ Krali Alaeksandër ka qenë njeri i kohës së tij, pjesë e gangsterizmit politik, i cili u zhvillua 
në Europë pas luft ës, në të njejtën kategori të pushtetarëve të dorës së hekurt siç ishin 
Musolini, Hitleri, tiranët dhe diktatorët e tjerë”

b) „ në themelin e atdheut tonë të dashur
ti fl ijove trupin tënd të gjallë
zemrën tënde të mirë, kokën tënde të mençur,
dashurinë për popullin tënd, gjallërinë e forcës tënde.” 

c) „ Krali banonte në oborrin, i cili ishte pronë shtetërore dhe kjo së pari dhe më shumë 
e mërziste. Më ankohej se si jetonte aty në qendër të qytetit, si në ndonjë hapsane, pa 
mundësinë për të lëvizur rehat në shtëpinë e tij.”

271. Lexo pjesën nga poezia „Stegu i partisë“ (Flamuri i partisë) dhe përgjigju në pyetje.

„Me Titon, për ty, me hovet e zjarrta
U nisëm në betejën vendimtare.
Partia jonë, nga djerrina të errëta 
Stegu i yt ne na priu.

Liria, punëtori i qytetit dhe fshatit
Jetën tash të re e ndërtojnë.
Partia jonë, për vepra të mëdha
Ne na forcon thirrja jote e fuqishme!”

Në këtë poeyi si është paraqitur roli i partisë Komuniste të Jugosllavisë (PKJ) në ngjarjet 
historike?  
a)  Objektive, sepse PKJ që nga fi llimi i kryengritjes kundër okupatorit ka pasur përkrahjen e 

madhe të të gjithë popujve jugosllav.
b)  E njëanshme, sepse poezia është bërë që për qëllime propagandistike ta lavdëroj Titon dhe 

PKJ-në.
c)  objektive, sepse pa PKJ-në dhe Titon nuk do të ishte e mundur fi torja e koalicionit 

antifashist.
d)  poezia fare nuk fl et për PKJ-në.
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

272. Në vijën krahas personalitetit historik shkruaje shekullin në të cilin ai personalitet ka jetuar.

a) Mbreti Justinian   _____
b) Mihajlo Obrenoviqi  _____
c) Xhorxh Uashington  _____
d) Mihail Gorbaçov   _____
e) Aleksandri i Madh    _____
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273. Cilit shekull i takojnë fenomenet e dhëna më poshtë? 

Në vijën krahas fenomenit shkruaje sekullin përkatës.
a) Shfaqja e Islamit (fesë Islame)  shekulli _______ 
b) Reformimi i Kishës katolike  shekulli _______  
c) Holokausti    shekulli _______ 
d) Shfaqja e liberalizimit   shekulli _______ 

274. Në raportet e të cilave dy shtete më së shumti ndikoi kriza e Aneksionit në vitin 1908? 

a) SHBA dhe Rusi
b) Gjermani dhe Britani e Madhe
c) Austrohungarisë dhe Serbisë
d) Serbisë dhe Malit të Zi
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

275. Cilët nga dy sundimtarët e Evropës kanë marrë pjesë në luft ën e Tretë të kryqëzatave? 

a) Ivan Grozni i IV-t dhe Karli i Madh
b) Shën Luigji i IX dhe Jovani pa Tokë
c) Rikardi Zemërluani dhe Frederik Barbarosa
d) Luigji i XIV-të dhe Petri i Madh
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

276. Cili sundimtar erdhi në pushtet në mbretërinë e Serbisë pas grusht shtetit të majit? 

Shkruaje titullin, emrin dhe mbiemrin e sundimtarit. 
_________________________________________________.

277. Ushtritë e cilave shtete krahas asaj serbe kanë marrë pjesë në sulmin e frontit të Selanikut?

a) Greqisë, Turqisë, Spanjës dhe Italisë.
b) Greqisë, Francës, Britanisë së Madhe dhe Italisë
c) Italisë, Rumanisë, Shqipërisë dhe Malit të Zi
d) Malit të Zi, Francës, Britanis së Madhe dhe Rusisë
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

278. Cila lidhje ushtarake u formua pas luft ës së Dytë botërore e cila edhe sot ekziston? 

a) Antanta 
b) Pakti i Varshavës
c) pakti i NATO-s
d) Lidhja Ballkanike
Rretho shkronjën pëpara përgjigjes së saktë.
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279. Cila është njëra nga vlerat më civilizuese që ka dalur nga revolucioni Francez? 

a) të drejtat e fëmijëve
b) të e drejtat ekonomike
c) të drejtat e njeriut
d) të drejtat e pakicave
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

280. Dyndja e Madhe Serbe e vitit 1690 ka qenë pasojë e drejtpërdrejtë e një prej këtyre ngjarjeve: 

a) reliktet e djegura të Shën Savës;
b) pjesëmarrja masive e serbëve në Luft ën e Vjenës;
c) heqja e vetëqeverisjes së principatës;
d) luft ërat ballkanike. 
Rretho shkronjen para përgjigjes së saktë.

281. Franca dhe Britania e Madhe në Luft ën e Parë Botërore kanë organizuar ekspeditën e 
Dardaneleve – desantin detar në Galipol që të:

a) parandalojnë Italinë në pushtimin e ishujve Galipol;
b) largohet Turqia nga luft a dhe të vendoset lidhja e drejtpërdrejtë me Rusinë;
c) ndihmojë ushtrinë serbe dhe atë aleate në Frontin e Selanikut;
d) të hapë front të ri në Azinë e Vogël. 
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

282. Mbretëria e SKS-së, Çekosllovakia dhe Rumunia e kanë lidhur aleancën me emërtim Antanta 
e Vogël për shkak të:

a) frikës nga përtëritja e monarkisë austrohungareze;
b) planeve pushtuese të Italisë;
c) frikës nga revanshizmi bullgar;
d) qëllimeve pushtuese gjermane. 
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

283. Çfarë ka qenë pasojë e pjesëmarrjes së serbëve në anën e Austrisë kundër Perandorisë 
Osmane në luft ën e Vjenës ?

a) heqja e Patrikanës së Pejës
b) arsimimi i Krahinës ushtarake
c) djegia e lipsanëve të Shën Savës në Vraçar
d) Dyndja e Parë e Madhe Serbe nën udhëheqjen e Patrikut Arsenije Cërnojeviqit të III-të 
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.
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284. Cili nga këto burime historike të ofruara është burim më i besueshëm për historianë:

a) akti që u krijua kur ka ndodhur ngjarja;
b) kujtimet e pjesëmarrësve;
c) sintezat historike;
d) memoaret.
Rretho shkronjen para përgjigjes së saktë.

285. Cili nga këto burime historike jep informacion rreth Kryengritjes së Parë Serbe:

a) jeta e shenjtorëve;
b) Mbishkrimet mbi varre të kohëve të vjetra;
c) korrespondenca diplomatike me Vatikanin;
d) Memoaret e Prota Mateja Nenadoviqit.
Rretho shkronjen para përgjigjes së saktë.

286. Rretho shkronjen para burimit historik i cili nuk fl et për Kryengritjen e parë serbe

a) „ Dahitë dërguan në çdo kasabë (qytezë) muslimëve të tyre urdhëresën fshehurazi dhe i 
caktuan ditën që çdo muselim të vras princin e vet; kurse Foçiq Mehmed aga, duke mos 
mundur të mbështetet që babain tim dhe Birçaninin, ndokush tjetër kush mundet, të 
mendoj vet të dal në Valevë.”

b) „ Pas këtij rasti vjen në detyrë te knjaz Milloshi, Dimitrije Davidoviq nga Vjena dhe 
knjaz  Milloshi e pranoi për sekretar të vet. Ky njeri, shumë i arsimuar dhe i edukuar, 
duke e njohur formën e sundimit të shteteve europiane, fi lloi të i propozoi knjaz 
Milloshit të fute kushtetutën...”

c) „ Megjithate, u shpërtheu lajmi për Gjergjin e Zi (...) se me shoqëri erdhi dhe e kalli 
hanin turk në Orashac dhe e fi lloi grindjen me Turqit dhe i rrihte ku i gjente ata”

d) „ Por megjithate ushtria përsëri u nis nga Deligradi në Nish, dhe princi i Resavës, 
Stevan Sinđelić, me ushtrinë e tij ndërtoi një hendek deri te vet Nishi në fshatin 
Kamenicë. Në këtë fatëkeqësi serbe, rusët nuk mundën ta kalojnë Bullgarinë për 
shkak të rritjes së nivelit ë Danubit, për ate ushtria turke ishte mbledhur poshtë, 
vrapoi e tëra në Nish për të ndihmuar.”

287. Lexo tekstin.

„  Askush nuk e di sa janë vuajtjet të vështira
derisa nuk e kalon Shqipërinë në këmbë!”

Cilës kohë i takon teksti i paraqitur?
a) luft rave ballkanike
b) Luft ës së Parë botërore
c) Luft ës së Dytë botërore
d) luft ërat serbo-turke
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.
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288. Shikoje fotografi në e vitit 1941. tek e cila Adolf Hitleri e shikon pallakën-përkujtimore të 
hequr të Gavrillo Principit, të cilën nga Sarajeva, pas okupimit të Jugosllavisë ia kishin sjellur 
si dhuratë për ditëlindje ushtarët e tij. 

Përse ushtarët gjerman fyrerit (udhëheqësit) të tyre ia kishin sjellur këtë dhuratë?

a) Hitleri i mblidhte të gjitha sendet të cilat kishin lidhje me organizimin „Bosnja e Re“.
b) E dinin që fyreri planifi konte përtëritjen e monarkisë Habsburg.
c)  Në këtë mënyrë edhe një herë i akuzojnë serbët për shpërthimin e luft ës së Parë botërore 

dhe hakmerren për humbjen në atë luft ë.
d) Hitleri ishte mik i afërt i trashëgimtarit të fronit Austrohungarez.

Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë

289. Lexo burimiet historike rretho shkronjën përpara burimit i cili jep të dhëna mbi sundimin e 
car Dushanit.

a) „ (...) kur despoti Ugljesha ngriti në këmbë të gjithë ushtarët serb dhe grek dhe vëllaun e tij 
mbretin Vukashin, dhe shumë trima të tjerë (...) dhe u nis për në Maqedoni për të dëbuar 
Turqit, duke mos e kuptuar se zemërimin e Zotit askush nuk mundet ta kundërshtojë.” 

b) „ princi i devotshëm Stefani duke mbërritur në qytetin mbretëror së bashku me të vëllanë 
e tij Vukun, nga të gjithë ndëgjoi fj alë të mira dhe të gjithë mendonin se po shikonin në 
ndonjë diell. Atëherë e fi toi edhe dinjitetin despotik prej perandorit të devotshëm Jovan.”

c) „ Dhe me kurorën e dhuruar të perandorit të kurorëzuar në prandorinë e vitit 6854 (...) në 
festën e gëzuar të madhe dhe të ndritur të Pashkëve, me bekimin dhe dorën e hirësisë së 
Tij patriarku Joanikija, dhe me gjithë ipeshkvit serb të kuvendit.”
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290. Krahaso hartat historike dhe formo legjendat e tyre.

291. Lexoi burimet historike dhe përgjigju në pyetjen.

Burimi 1 „ Në Romë konsulët udhëheqin me të gjitha punët shtetërore. Të gjitha çështjet me 
urgjencë i dërgojnë për shqyrtim në Senat (...) detyra e tyre është që ta thërrasin kuvendin 
(...) në luft ë pushtetin e kanë të pakufi zuar.” (Polibiu)

Burimi 2 „Ne kemi rregullim të tillë politik i cili nuk ndjek sistemet e shteteve të tjera. Edhe 
përpara ne kemi qenë shembull për të tjerët, se sa kemi parë tek të tjerët. Qeverisja jonë quhet 
demokraci, sepse drejtimi i shtetit nuk është në duart e një numri të vogël por shumicës. (...)” 
(Perikleu)

Çka kanë të përbashkët këto burime?
a) Të dy fl asin për sistemin shtetëror.
b) Të dy fl asin për të njejtin shtet.
c) Të dy fl asin për sistemin shoqëror.
d) Të dy fl asin për luft ën. 
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.

292. Gjenerali Filip Sheridan, hero i luft ës qytetare Amerikane (1861–1865), me një rast ka thënë: 
„Indianët e vetëm të mirë të cilët ndonjëherë i kam parë kanë qenë Indianët e vdekur.“ Sipas 
teje çka e ka motivuar një njeri të tillë i cili kishte fi tuar besimin e heroit të luft ës të e thot këtë 
fj ali?

a) frika nga sëmundja ngjitëse të cilën Indianët e kishin përhapur
b) mësimi fetar i krishterë që e kishte kapluar
c) planet e fi seve indiane për ta shkatërruar SHBA-në
d) paragjykimet negative për Indianët
Rretho shkronjën përpara përgjigjes së saktë.
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harta 1. 
Emri zyrtar i shtetit 
____________________________
Harta paraqet ndarjen në:
_____________________________

harta 2. 
Emri zyrtar i shtetit 
____________________________
Harta paraqet ndarjen në:
_____________________________
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FIZIKË

293. Cila forcë është shkaktare e rënjes së pikës së ujit në tokë?

a) Forca e rrezistencës së ajrit 
b) Forca e shtytjes                   
c) Forca e gravitetit
d) Forca e fërkimit
Rretho shkronjën para përgjegjes së saktë

294. Në fi gurë është paraqitur kutija e cila qëndron në pjerrtësi.

Cila force e pengon kutinë të rrëshqasë përgjatë pjerrtësisë?
a) Forca e gravitetit
b) Forca e fërkimit
c) Forca e reakcionit të bazës
Rretho shkronjën para përgjegjes së saktë

295. Në fotografi  shigjetat paraqesin forcat ku reagojnë dy trupa të elektrizuar. 

Në cilën fotografi  ky ndërveprim është shprehur në mënyrë të drejtë? Rretho shkronjën pranë 
përgjigjes së saktë.

296. Shkruaj në fi gurë shenjat përkatëse të poleve magnetike ashtu që magnetet të tërhiqen në mes veti.

a)

b)

c)

d)
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297. Muratorët më herët e kanë përdorur zorrën e tejdukshme, për ta vërtetuar a janë muret 
horizontale (shih fi gurën). Cilin ligj të fi zikës e kanë aplikuar në këtë mënyrë ?

a) Ligji i dytë i Njutnit
b) Ligjin e inercionit
c) Ligjin e enëve komunikuese
d) Ligjin e Arkimedit
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë. 

298. Rretho shkronjën para fajalisë që përshkruan lëvizjen drejtvizore.

a) Fëmiu i cili kolovitet në kolovojzë
b) Ashensori i cili ngritet në shumëkatëshe
c) Lëvizja e tokës rreth diellit 
d) Lëvizja e ujit nga cesma e cila ngadalë rrjedh
e)  Fluturimi i topit të basketit gjatë hudhjes së lirë
f) lëvizja e akrepave të orës

299. Nëse automobili lëviz njëtrajtësisht dhe në mënyrë drejtëvizore atëherë

a) Shpejtësia e tij ndryshon njëtrajtësisht.
b) Shpejtësia e saj nuk ndryshon.
c) Nxitimi i saj ndryshon njëtrajtësisht.
d) Lëviz me shpejtësi të përhershme

300. Aeroplani fl uturon në largësi prej 12 km për 60 s. Sa është shpejtësia mesatare në atë rrugë?

Përgjigjja: ______________

301. Distanca mes Tokës dhe Diellit është 150 milon kilometra. Shpejtësia e dritës është 300.000 
kilometra në sekondë. Përafërsisht sa kohë i duhet dritës që të arrijë nga Dielli në Tokë?

a) 8 minuta
b) 2.000 sekonda
c) 500 minuta
d) 5 orë
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

302. Me cilën pjesë të mjeteve shkollore mundesh ta mbyllësh një qark elektrik të hapur?

a)  Goma për fshirje
b)  Vizori i plastikës
c)  Vizori i drunjt
d)  Lapsi i pagdhendur i grafi tit me gomë në njërin skaj
e)  Lapsi i gdhendur i grafi tit në të dy skajet
Rretho shkronjën para përgjegjes së saktë
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303. Rreth gozhdës së hekurt është mbështjellur përçuesi i rrymës elektrike që është pasqyruar në 
fi gurë. 

Derisa nëpër përçues rrjedh rryma elektrike, gozhda sillet si:
a) trupi i elektrizuar;
b) trupi neutral;
c) magnet i përhershëm;
d) poli mganetik verior;
e) poli magnetik jugor.
Rretho shkronjën pranë përgjegjës së saktë.

304. Në fi gurë është pasqyruar shkalla e ampermetrit. Sa është intensiteti i rrymës të cilin e tregon 
treguesi?

Përgjigjja: _______ A

305. Sa është vlera e një ndarjeje në menzurën në fi gurë? 

Sa është vëllimi i lëngut në menzurë? 

Vlera e ndarjes më të vogël është __________________.
Vëllimi i lëngut është ___________________.

0,1

A

0 0,2

100 ml

80 ml

60 ml
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306. Që të caktojmë shpejtësinë në të cilën trupi lëviz në eksperimentin laboratorik është e 
nevojshme që të matet rruga të cilën e kalon trupi.

Në fi gura janë paraqitur instrumentet matëse

1 2 3 4

Plotëso fj alitë në mënyrë që saktësia të jetë e saktë
për matjen e gjatësisë së rrugës së kaluar, ne përdorim instrumentet nga fi gurat numër____
Për matjen e kohës përdorim instrumentin nga fi gura me numër_____.

307. Madhësitë fi zike nga kolona e majt lidhi me matësit përkatëse ose me instrumentet matëse 
nga kolona e djathtë

1) ________ masa      a) kronometri
2) _________temperatura     b) voltometri 
3) _________tensioni elektrik    c) ampermetri 
      d) peshorja 
     e) termometri

308. Cilat nga madhësitë fi zike të ofruara mundet direkt të matet me mjetin në foto?

a)Densitetin e lëngut
b) Peshën e lëngut 
c) Vëllimin e lëngut  
d) Lartësinë e  trupit
Rretho shkronjën para përgjegjes së saktë      

100
ml
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309. Shkruaj njësitë matëse përkatëse.

Temperatura e ajrit një ditë ka qenë 18 ____.
Varësisht nga lloji, gjatësia e mushkonjave është prej 3 deri 15 ___________.
Toka njëherë rrotullohet rreth boshtit të vet për 24 _________. 

310. Cila është njësia themelore matëse për temperaturë?

a) xhuli
b) vati
c) kelvini
d) volti
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

311. Rretho  shkronjën para njësive matëse për shpejtësi

a) 1  s—m  b) 1 m—s   c)1 k—m 
m  d) 1 m—s2  e) 1 k—m 

h   f) 1  s—h

312. Rretho shkronjën nën foto në të cilën është treguar pozita e drejtë e vizorit gjatë matjes së 
gjërësisë së gumës për fshirje.

a) b) c) d)

313. Në foto janë treguar pozitat nga të cilat mundet të lexohen vëllimi i lëngut në epruvetë.

Pozita e drejtë është shënjuar me numër______.
Shëno numrin gjegjës në vijën e zbrazët.

100

1

4

3

2

90

80

cm3
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314. Në njërën anë të peshores gjendet një thes dhe dërhemi prej 500 gramësh, në anën tjetër 
të peshores dërhemi prej 5 kilogramësh. Sa është masa e thesit nëse peshorja është në 
baraspeshë? 

Përgjigjja: _________ 

315. Në fi gurë është pasqyruar topi i cili ndodhet në mes të dy tullave. Tullat janë vendosur ashtu 
që në vizore të drunjtë mund të matet distanca mes tyre. Sa është diametri i topit? 

 

a) 2,0 cm
b) 3,0 cm
c) 3,5 cm
d) 5,5 cm
Rretho shkronjën para përgjegjes së saktë.
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316. Në tabelë janë dhënë vlerat e temperaturave të shkrirjes dhe të avullimit të disa substancave.

Substanca Temperatura e shkrirjes (°C) Temperatura e avullimit (°C)
Bakri 1083 2595

Argjendi 960,8 1945
Platina 1774 3827
Hekuri 1535 2730

Cilat substanca janë në gjendje agregate të lëngët në temperaturën 2000 °C? 
a) bakri, argjendi dhe hekuri
b) platina, argjendi dhe hekuri
c) bakri, platina dhe hekuri
d) bakri, argjendi, platina dhe hekuri

317. Cfarë do të ndodhë me pllakën metalike nëse e gadasim gjatë më çekan?

a) Pllaka vetëm se do të deformohet.
b) Pllaka do të nxehet ndjeshëm
c) Pllaka do të nxehet vetëm nëse në fi llim çekani ka qenë i ngrohtë.
Rretho para shkronjës përgjegjen e saktë   

318. Në fi gurë tregohet njeriu i cili kërcen në bazen 
nga drrasa kërcyese. Cila nga forcat e përmendura 
mundëson hedhjen e kërcyesit përpjetë?

a) Forca rrezistuese e ajrit
b) Forca e tërheqjes së tokës  
c) Forca elastike
d) Forca e tërheqjes

319. Kamioni është ndalur tek semafori dhe kur është kycur drita e gjelbërt pa pritur ka shkuar 
përpara. Kutia e zbrazët e cila gjendej në rimorkio në atë moment shkon prapa.

Spjegoje këtë dukuri 

_______________________________________________________________________

320. Topin e fryrë prej gome është shumë vështirë që ta futësh në ujë. Nëse i’u shkon madje për 
dore që ta bëni atë, shumë shpejt do t’iu ikë nga dora. Cila forcë ndikon që topi tenton të ikë 
nga duart?

a) Forca e elasticitetit
b) Forca e fërkimit
c) Forca e shtytjes
d) Forca e gravitetit 

Rretho shkronjën para përgjegjes së saktë.
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321. Në fi gura janë dhënë katër njerëz të cilët gjenden në katër pozicione. Çdo njëri nga ata e 
mban topin në dorë. Me shigjetë është treguar kahja e lëvizjes së topit gjatë rënies. Cila nga 
fi gura e tregon drejt drejtimin e lëvizjes së topave gjatë rënies në tokë? 

a) Figura 1 b) Figura 2 c) Figura 3 d) Figura 4
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

322. Në nëndetësen thelllë nën sipërfaqen e detit vepron forca e gravitacionit dhe forca e shtytjes. 
Si do të ndryshojnë këto dy forca, nëse nëndetësja e hedh pjesën e ngarkesës në det?

Përgjigjja: ___________________________

323. Në fi gurë janë paraqitur dy kuti, të shënjuara me numra 1 dhe 2, në kolovojzën e cila është në 
baraspeshë.

Rretho shkronjën para përgjegjes së saktë  
a) Kuti 1 ka masë më të madhe.
b) Kuti 2 ka masë më të madhe.
c) Kutitë kanë masë të njejtë sepse kolovojza është në baraspeshë.

слика 1 слика 2

слика 3 слика 4

Figura 1 Figura 2

Figura 4Figura 3

1 2
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324. Guri shkon me shpejtësi në pozitën drejtvizore. Në atë guri vepron forca e rrezistencës së 
ajrit, në mënyrë vertikale më tepër edhe forca e tërheqjes së tokës. Nëse intenziteti i forcës së 
rrezistencës së ajrit është më i vogël, në krahasim me intenzitetin e forcë së rëndësisë së tokës, 
si shkon guri?

a) Guri lëviz me shpejtësi horizontalisht.
b) Guri lëviz ngadalë horizontalisht
c) Guri lëviz njejtë horizontal 
d) Guri lëviz me shpejtësi në vijën e lakuar
e) Guri lëviz ngadalë në vijën e lakuar
Rretho  shkronjën e saktë para përgjegjes së saktë

325. Në tabelë janë dhënë të dhënat për masën dhe vëllimin e tre trupave. Cili trup e ka densitetin 
më të madh?

Masa [kg] Vëllimi [cm3]
Trupi i parë 1 150
Trupi i dytë 2 150
Trupi i tretë 1 300

Përgjigjja: ____________________________

326. Kubi nga akulli është hedhur në gotën e mbushur me alkool dendësia e të cilit është 790 k—g 
m3 . 

Kur dihet se dendësia e akullit është 900 k—g 
m3 , çfarë do të ndodhë me kubin e akullit? 

a) Kubi i akullit do të fundoset.
b) Kubi i akullit do të notojë në sipërfaqen e alkoolit.
c) Kubi i akullit do të rrijë pezull nën sipërfaqen e alkoolit.
d) Kubi i akullit do të rrijë pezull në alkool por nën mesin e gotës. 
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

327. Në foto janë paraqitur dy enë.

Kur lëngu nga ena 1 e derdhim në enën 2, shtypja hidrostatike në fund të enës 2 do të jetë:
a) e njejtë sikurse në enën 1 sepse masa e ujit është e njejtë;
b) më e madhe se shtypja në enën 1 sepse sipërfaqja në fund të enës 2 është më e madhe;
c) më e vogël se shtypja në enën 1 sepse lartësia e lëngut në enën 2 është më e vogël;

1

2
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328. Sferëza lëviz njëtrajtësisht duke përshpejtuar. Në tabelë janë dhënë të dhënat e shpejtësisë 
së sferëzës në momentet e caktuara. Plotëso të dhënat që mungojnë ashtu që të dhënat t`i 
përgjigjen mënyrës së njëtrajtësishme të lëvizjes.

Koha [s] 0 2 4 6

Shpejtësia[m/s] 1 3

329. Rruga e kaluar është: 

a) Vija në të cilën trupi lëviz për një kohë të caktuar
b) Rruga nëpër të cilën trupi kalon për një kohë të caktuar
c) gjatësia e pjesës së rrugës  të cilën trupi e kalon për një kohë të caktuar
d) ndryshimi i pozitës së trupit në raport me trupat tjerë për një kohë të caktuar

Rretho shkronjën për të cilën mendon se është e saktë

330. Lidhi madhësitë fi zike me defi nicionin e saj

Shkruaj shkronjën gjegjëse në vijën e zbrazët
1.____shpejtësia   a) prodhimi i shpejtësisë dhe kohës
2.____ nxitimi   b) sasia e rrugës së kaluar dhe shpejtësia
  c) prodhim i rrugës së kaluar dhe kohës
   d) rruga e kaluar në njësinë e kohës
  e) ndryshimi i shpejtësisë në njësinë e kohës

331. Në fi gurë është paraqitur lavjerësi matematik me pozitat e amplitudave të shënjuara 2.

Periudha e oscilimit është koha për të cilën lavjerësi kalon rrugën:
a) nga pozicioni 1 në pozicionin 2
b) nga pozicioni 1 në pozicionin 3 
c) nga pozicioni 1 në pozicionin 3  dhe anasjelltas në pozicionin 2;
d) nga pozicioni 1 në pozicionin 3  dhe anasjelltas në pozicionin 1
e) nga pozicioni 3 në pozicionin 1;
f) nga pozicioni 3 në pozicionin 1  dhe anasjelltas në pozicionin 3

Rretho shkronjën para përgjegjes së saktë
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332. Shkruaj emërimet gjegjëse të njësive si dhe shenjat në fushat e zbrazta të tabelës

Emërimi i madhësisë fi zike Emërimi i njësisë Shenja e njësisë
Forca

Shtypja
Tensioni i rrymës elektrike

Rrezistenca e përcuesit
Fuqia e rrymës elektrike

333. Shkruaj emërimet gjegjëse të njësive si dhe shenjat në fushat e zbrazta të tabelës

Emërimi i madhësisë fi zike Emërimi i njësisë Shenja e njësisë
Puna
Fuqia

Energjia
Sasia e nxehtësisë

334. Arsimtari i biologjisë ka thënë se elefanti afrikan mesatarisht peshon pesë tonelata. Në cfarë 
madhësie fi zike ka menduar?

a) Vëllimin e trupit
b) Peshën e trupit
c) Masën e trupit
d) Sipërfaqen e trupit
Rretho shkronjën para përgjegjes së saktë

335. Litri është njësi për matjen e:

a) sasisë së substancës
b) masës
c) Vëllimit
d) Dendësisë 
Rretho shkronjën para përgjegjes së saktë

336. Fuqia e rrymës prej 100 m A është e njejtë sikur edhe me:

a) 1A;
b) 0.1 A
c) 0,01A;
d) 0,001 A. 

Rretho shkronjën para përgjegjes së saktë
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337. Janë dhënë gjatësitë e katër objekteve:

     0,05 km               20 m                3000 cm               600 dm.

Gjatësitë e dhëna shëndrroj në njësi themelore,e më pastaj krahasoj prej më të voglës tek më e 
madhja.
 __________ <  __________ <  __________ <  __________

338. Disa madhësi fi zike janë matur me kujdes,me instrumente të sakta,pesë herë.Me matje kemi 
fi tuar vlera të ndryshme.Si duhet t’i tregojmë rezultatet e matjes?

a) Duhet marrë vlerën më të madhe të matjeve si të saktë
b) Duhet llogaritur vlerën e mesme të vlerave të matjes 
c) Duhet marrë vlerën e matjes më të vogël si të saktë
d) Nësë nuk është fi tuar pesë herë vlera e njëjtë, atëherë duhet përsëritur matjen. 

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

339. Në fi gurë është paraqitur qarku elektrik. Rryma në një pjesë të qarkut kalon nëpër lëng. Që të 
jetë qarku i mbyllur dhe llampa të ndriçoj, lëngu që krijon pjesën e qarkut elektrik mund të 
jetë;

a) uji i destiluar
b) uji në të cilin është përzier sheqeri
c) uji në të cilin është përzier kripa e kuzhinës

Rretho shkronjën para përgjegjes së saktë

340. Në vija shkruaj emërtimin e elementeve të qarkut elektrik që tregohen në skemë. Emërtimet e 
elementeve shkruaj në vijë me numër rendor përkatës.

1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
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341. Dy burime të rrymës elektrike (bateritë) janë të lidhur si në fi gurë. 

Sa është tensioni mes pikës A dhe C? 
Përgjigjja: _________________

342. Sa është rrezistenca elektrike e rrezistuesit nëse në anët e tij është matur tensioni  prej 2,4 V 
ndërsa forca e rrymës nëpër të 0,3 A?

Trego qasjen.
Rrezistenca elektrike e rrezistuesit  është_______ Ω

343. Në qark në fi gurën e dhënë është i lidhur harxhuesi, 
rrezistenca   Ω. Voltmetri tregon tensionin prej 4,5 V. 
Cfarë force elektrike matet me ampermetër?

Trego qasjen.
Ampermetri do ta tregoj forcën e rrymës prej ______A

344. Me rastin e kalimit të rrymës elektrike force përcuesit , temperature e përcuesit:

a) gjithnjë zvogëlohet 
b) mbetet e njëjtë
c) gjithmonë rritet
Rretho shkronjën para përgjegjes së saktë

345. Fuqia e një stufe termoakumuluese është 2 kW. Sa energji elektrike harxhon kjo stufë nëse 
është kyçur 5 orë?

Përgjigjja: _________________________________

346. Dy gurë bien lirisht nga lartësia e njëjtë. Cili nga këto dy gurë ka energjinë potenciale më të 
madhe?

a) guri më i madh sepse ka masë më të madhe
b) guri më i vogël sepse bie me shpejtësi më të madhe
c) guri më i madh sepse bie me shpejtësi më të madhe 
d)  të dy gurët kanë energji të njëjtë potenciale, sepse 

gjenden në lartësi të njëjtë

Rretho shkronjën pranë përgjegjës së saktë.

A1,5
V

1,5
V B

V R

A
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347. Rretho shkronjën para madhësisë nga e cila varet energjia kinetike e trupit.

a) masa e trupit
b) shpejtësia e trupit
c) lartësia në të cilën gjendet trupi
d) forma e trupit
e) fërkimi në mes trupit dhe bazës

348. Mikseri elektrik shpesh perdoret në amvisëri.Si transformohet energjia në mikser gjatë punës 
se tij?

a) Energjia mekanike shëndrrohet në elektrike.
b) Energjia e nxehtësisë shëndrrohet në mekanike
c) Energjia elektrike shëndrrohet në nxehtësi.
d) Energjia elektrike shëndrrohet në mekanike.
Rretho shkronjën pranë përgjigjës së saktë.

349. Lidhe madhësinë fi zike me defi nicionin e saj   

Shkruaj shkronjat gjegjëse në vijat e zbrazëta  

1. ________ fuqia

2. ________puna mekanike

a) Puna është kryer në njësinë e kohës
b) Prodhimi i Forces dhe gjatësisë së rrugës
c) Sasia e fuqisë së forces dhe koha
d) prodhimi i fuqisë së forces dhe kohës

350. Dy ngritës (vinca) ngrisin pesha të njejta me masën në të njejtën lartësi. Pesha e fortë ngritet 
për 2 minuta ndërsa e dyta ngritet për 4 minuta. Rretho shkronjën për përgjegjen e saktë.

a) Vinçi i fortë kryen punë më të mëdha  dhe ka fuqi më të madhe
b) Vinçi i fortë kryen punë më të mëdha  dhe ka fuqi më të vogël
c) Të dy vinçat bëjnë punë të njejtë, kurse fuqi më të madhe ka vinci i fortë 
d) Të dy vinçat bëjnë punë të njejtë, dhekanë  fuqi të njejtë 
e) Vinçi i fortë bën punë më pak dhe ka fuqi të njejtë.
f)  Vinçi i fortë bën punë ndërsa të dytë kanë fuqi të njejtë

351. Në cilën formë të thekshuar sasia e njëjtë e ujit ka energji më të madhe të mbrendshme?

a) Copa e akullit
b) Përzierja e akullit me ujë
c) Uji
d) Avulli i ujit 
e) Energjia e mbrendshme e ujit është e pa ndryshueshme 
Rretho shkronjën pranë përgjigjes së saktë



F
IZ

IK
Ë

Permbledhje detyrash per biologji, gjeografi , histori, fi zike dhe kimi per provimin perfundimtar ne arsimin dhe edukimin fi llor er vitin shkollor 20014/2015

87

352. Në fi g.A dhe B është paraqitur përçuesi i njëjtë por në stinë të ndryshme.

Rretho shkronjën prane fi gurës ku është paraqitur pamja e përçuesit gjatë verës

 a)        b)

Shpjego përgjigjen____________________________________________

353. Energjia kinetike është në përpjesëtim me prodhimin e masës së trupit dhe me katrorin e 
shpejtësisë. Nëse shpejtësia e trupit rritet 5 herë, energjia kinetike është:

a) 5 herë më e madhe;
b) 25 herë më e madhe;
c) 5 herë më e vogël;
d) 25 herë më e vogël.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

354. Rrezistenca e përçuesit është proporcionalisht me gjatësinë e tij, anasjelltas proporcionalisht 
me sipërfaqen e prerjes tërthore të saj. Nëse sipërfaqja e prerjes tërthore të përçuesit 
zvogëlohet tri herë atëherë rezistenca elektrike do të:

a) zvogëlohet 3 herë;
b) zmadhohet 3 herë;
c) nuk do të ndryshojë;
d) zvogëlohet 9 herë.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

355. Barka e ujit lëviz lumit përpjetë. Shpejtësia e barkës dhe shpejtësia e lumit kanë:

a) kanë të njejtin drejtim dhe kahje;
b) drejtime të ndryshme dhe kahje të ndryshme
c) drejtime të ndryshme por kahje e njejtë
d) drejtim të njejtë por kahje të kundërt
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356. Era fryen dhe vepron me një forcë në dritaren e shkollës. Cili formulim përmban të gjitha 
informatat rrerth forcës që bie mbi dritare?

a) Në dritare vepron forca horizontale e erës.
b) Në dritare vepron forca horizontale prej 10 N
c) Në dritare vepron forca horizontale prej 10 N që fryen nga jugu
d) Në dritare vepron forca e erës që fryen nga veriu
Rretho shkronjën para përgjegjes së saktë

357. Cili nga grafi kët e pasqyron më së miri vartësinë e intensitetit të rrymës elektrike prej 
tensionit në skajet e përçuesit të njejtë? 

a) grafi ku 1 b) grafi ku 2 c) grafi ku 3 d) grafi ku 4

Rretho shkronjën pranë përgjigjes së saktë.

358. Në bazë të të dhënave të lëvizjes së trupit të pasqyruara në tabelë, cakto kur trupi ka 
qenë në qetësi.

Koha [s] Distanca [m]
0 0

10 3
20 6
30 9
40 9

Përgjigjja: __________________________________

1 2 3 4
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359. Në shtyllën e majtë janë dhënë ndryshimet e shpejtësisë të lexuara nga grafi ku, kurse në të 
djathtën intervalet kohore. Cilat intervale u përgjigjen ndryshimeve të lexuara të shpejtësisë?

Shkruaj shkronjat përkatëse në vizat e zbrazta.
1. __ Δv = 0 m/s   a) nga 0 s deri 3 s
2. __ Δv = –8 m/s   b) nga 8 s deri 10 s
3. __ Δv = 6 m/s    c) nga 4 s deri 7 s
   d) nga 7 s deri 10 s

360. Dy vllezër dëshirojnë të koloviten (luhaten). Vëllau i madh ka masën prej 60 kg, ndërsa masa 
e më të voglit është 30 kg. Cilin pozicion duhet të marrin në kolovojzë në varshmëri me 
pikëmbështetjen, në mënyrë që kjo të jetë në drejtpeshim?

a) Vëllau i vogël duhet të ulet dy herë më afër pikëmbështetjes se sa vëllau i madh.
b) Vëllau i madh duhet të ulet dy herë më afër pikëmbështetjes se sa i vogli
c)  Vëllau i vogël duhet të ulet katër herë më afër pikëmbështetjes në krahasim me vëllaun e 

madh.
d) vëllau i madh duhet të ulet katër herë më afër pikëmbështjetes nga vëllau i vogël

361. Në sustën elastike është varur pesha. Susta është tendosur ndërsa pesha ka mbetur e qetë për 
shkak të baraspeshës së dy forcave me drejtim të kundërt. Cilat janë këto dy forca?

a) pesha e gramorit dhe e forcës së rezistencës së ajrit
b) forcës së rëndesës së Tokës dhe fërkimit
c) forcës së gravitacionit dhe elasticitetit
d) forcës elastike dhe fërkimit
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

0 1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

v[m/s]

t[s]
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362. Në trup veprojnë dy forca por trupi lëviz njëtrajtësisht së larti. Forca e parë ka intensitet 
30 N, ka orinetim të lartë. Çfarë force tjetër e detyrueshme duhet të jetë që trupi të lëvizë 
njëtrajtësisht?

a) Forca e dytë është e orientuar te poshtë, me intensitet 30 N.
b) Forca e dytë është e orientuar te poshtë dhe ka intensitet më të vogël se 30 N.
c) Forca e dytë është e orientuar te lartë, me intensitet 30 N.
d) Forca e dytë është e orientuar te lartë dhe ka intensitet më të madh se 30 N.

363. Shtypja e trupit të ngurtë në bazë është dhënë në vartësi me forcën normale dhe sipërfaqen 
(S) në të cilën vepron forca, përkatësisht me barazimin p=F/S. 

Shtypja e trupit të ngurtë rritet atëherë kur:
a) forca normale zvoglohet ndërsa sipërfaqja takuese mbetet e njëjtë;
b) forca nuk ndryshon, derisa sipërfaqja kontaktuese zvogëlohet; 
c) forca normale dhe sipërfaqja zvoglohen në varshmëri të njëjtë;
d) forca dhe sipërfaqja rriten në varshmëri të njejtë.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

364. Në fi gurë është treguar rezervari për furnizimin e ujit në kodër (numri 4 ne fi g.). 
Rretho shkronjen pran përgjigjes së sakt.

Încercuieşte litera din faţa răspunsului corect.
a) Shtypja në çeshmën e shtëpis 1 është më e vogël. 
b) Shtypja në të gjitha çeshmat e shtëpive është e njejtë. 
c) Shtypja në çeshmen e shtëpis 2 është më e vogël. 
d) Shtypja në çeshmen e shtëpis 3 është më e vogël.

365. Varshmëria e shpejtësisë momentale dhe rrugës së kaluar nga koha e lëvijes së një trajtshme 
drejtvizore është dhënë në formulat që vijojne:

v = v0 + a ∙ t   dhe   s = v0 ∙ t +   a— ∙  —2
t2 —, sipas radhës

Duke shfrytëzuar këto formula ( barazime)zgjidh detyrën që vijon.

Automobili në shpejtësinë prej 20 m—s  fi llon të frenoj me nxitim prej 4 m—s2. Llogarit rrugen e 
kryer te automobilit deri tek ndalesa.

Trego qasjen. Rruga e kaluar e automobilit është __________ m.

4

1

2

3
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366. Guri hudhet vertikalisht përpjëtë me shpejtësi 30 m—s . Llogarit lartësinë e ngritjes së gurit 
për 2 sekonda të lëvizjes. Për vlerën e nxitimit të rëndësisë së tokës g= 10 m—s2.  Mos e përfi ll 
rrezistencën e ajrit.

Rruga e kaluar ( lartësia e arritur) te lëvizja e nxituar përcaktohet sipas barazimit 

h = v0 ∙ t–  g— ∙ —2
t2 —.

Trego qasjen.

Lartësia në të cilën guri është ngritur është __________ m.

367. Në cfarë mënyre është e mundshme të zvogëlohet perioda e oscilimeve e lavjersit matematikë.

a) Me zvogëlimin e masës së sferës.
b) Me zvogëlimin e gjatësisë së lavjerësit.
c) Me rritjen e masës së sferës.
d) Me rritjen e gjatësisë së lavjerësit.

Rretho shkronjën pranë përgjegjes së saktë

368. Pozita e lavjerësit matematik në fi gurën në numër 2 quhet pozita e baraspeshës. Pozita me e 
larget nga baraspesha eshte  (1dhe 3) quhen amplituda. Lavjerësi lëviz nga pozita 1. Vështro 
shpejtësinë e sferës në pe në këto pika:

Nga përgjigjet e ofruara vetëm një është e saktë.
a)  Shpejtësia e sferës në pikën 1 është e barabartë me zero, 

kurse në pikën 2 dhe 3 shpejtësia është e barabartë për nga 
intenziteti.

b)  Shpejtësia në pikën 2 është e barabartë me zero, kurse në 
pikën 1 dhe 3 shpejtësia e barabartë për nga inenziteti.

c)  Shpejtësia në pikën 3 është e barabartë me zero, kurse në 1 
dhe 2 shpejtësia e barabartë për nga intenziteti.

d)  Shpejtësia në pikën 1 dhe 3 është e barabartë me zero, kurse 
në pikën 2 është më e madhe gjatë lëvizjes

Rretho shkronjën para përgjegjes së saktë

369. Sa është gjatësia valore e valës nga fi gura?

x [cm] 0 2 4 6 

a) 2 cm b) 4 cm c) 6 cm d) 7 cm
Rretho shkronjën pranë përgjigjes së saktë.
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370. Jane sjellur disa veti të dritës dhe të zërit, por vetëm se njëra prej tyre është e saktë.

a) Në ajër,zëri dhe drita gati kanë shpejtësi të njejta.
b) Edhe zëri edhe drita përhapen nëpër vakum.
c) Edhe zëri edhe drita mund të refl ektohen në pengesë.
d) Edhe zëri edhe drita kanë shpejtësinë më të madhe në mjediset e dendura.

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

371. Në secilin mjedis materjal shpejtësia e zërit është më e madhe?

a) në ajër
b) në ujë
c) në hekur
d) në boshllëk

Rretho shkronjën pranë përgjegjes së saktë.

372. Drita e llaserit vjen nga një mjedis material (1) dhe tejkalon në të 
dytin(2) 90. 

Kendi renës i drites e cila bjen në pasqyrë është___.

373. Drita e llaserit vjen nga një mjedis material(1)dhe tejkalon në të dytin(2).

Në bazë të fi gurës mund të përfundojmë në sa vijon:
a)  Drita vjen nga mjedisi optik i rrallë dhe kthehet në mjedisin optik 

të dendur:
b)  Drita vjen nga mjedisi optik i rrallë dhe kthehet në mjedisin 

optik rë dendur
c)  Dy mjediset materiale kanë densitet optik të njejtë

Rretho shkronjën para përgjegjes së saktë.

374. Trego (shprehe)energjinë elektrike  prej2,5kWh у kJ. 

a) 2500 kJ
b) 2,5 kJ
c) 9000 kJ
d) 9 kJ
Rretho shkronjën para përgjegjes së saktë.

90°

1

2



F
IZ

IK
Ë

Permbledhje detyrash per biologji, gjeografi , histori, fi zike dhe kimi per provimin perfundimtar ne arsimin dhe edukimin fi llor er vitin shkollor 20014/2015

93

375. Në rrugën, në vendin e banuar ndodhet një shenjë komunikacionime një shpejtësi të kufi zuar.
nëse radari policor ka matur shpejtësinë e automobilit në lëvizje me shpejtësi prej12,5 m—s   ,
 a e ka tejkaluar vozitësi shejtësinë e kufi zuar? 

Automobili lëviz me shpejtësi _______ k—m 
h  .

A e ka tejkaluar vozitësi shpejtësinë e kufi zuar ? 
  PO       JO

376. Në fi gurë tregohet qarku elektrik i rëndomt. Intenziteti i rrymës në këtë rast mund të 
llogaritet përmes shprehjes (formulës)  I = U—R .

Sa është vlera matëse e ampermetrit , nga shprehjet e ofruara , cila prej tyre 
mund të jetë e saktë për matjen e intenzitetit të rrymës në këtë qark ?

a) prej 0 deri 0,05 A    
b) prej 0 deri 0,01 A 
c) prej 0 deri  0,2A
d) prej 0 deri 0,5 A

377. Në fi gurë tregohen dy termometra.

Rretho shkronjën pranë  zgjedhjes së saktë.

a) Termometri 1 ka vërtetësi më të madhe  
b) Termometri 2 ka vërtetësi më të madhe
c) të dy termometrat kanë saktësinë e njejtë

R = 10 Ω

U = 3 V

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

-20
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0
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20
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          1         2
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378. Në fi gurë është treguar skema e thjeshtë e qarkut elektrik.

Rretho shkronjën nën fi gurë në të cilën është treguar lidhja e rregullt e instrumenteve matëse 
në qark që të matet tensioni në rrezistues dhe intenziteti i rrymës nëpër të.

379. Dy rrezistues me rrezistencë të njejtë ® janë të lidhur në fi gurën 1 dhe 2

Si janë treguar lidhjet?
a) Lidhja paralele në fi g. 1 rendore në fi g. 2
b) Lidhja paralele në të dy fi gurat
c) Lidhja rendore në fi gurën 1, paralele në fi g. 2
d) Lidhja rendore në dy fi gurat.

Rretho shkronjën pranë përgjigjes së saktë.

380. Sfera pa shpejtësinë fi llestare fi llon të bie në tokë nga pozita !. Duke shfrytëzuar shënimet 
në tabelë cakto vlerën e energjisë potenciale dhe kinetike të sferës në pozita 1,2,3 dhe 4 dhe 
plotëso tabelën. Mos e përfi ll rrezistencën e ajrit.

Plotëso vendet e zbrazeta në tabelë.

Pozita Energjia potenciale Ep Energjia kinetike Ek
1 1800 J
2 600 J
3 600J
4 1800J

V

A

а) б)

в) г)

V

A

R

R

R

R

AV

a)

c)

b)

d)

Слика 1 Слика 2

R R R

R

Figura 1 Figura 2
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381. Nëse uji në ndonjë process kondenzohet kjo don të thot:

a) kalon nga gjendja e ngurtë në të lëngët.
b) kalon nga gjendja e ngurtë në të gaztë.
c)  kalon nga gjendja e lengët në gjendje të gaztë agregate.
d) kalon nga gjendja e gaztë në gjendje të ngurtë agregate.
e) kalon nga gjendja e gaztë  në gjendje të lëngshme agregate
f) kalon nga gjendja e gaztë në gjendje të ngurtë agregate.
g) kalon nga gjendja e gaztë në gjendje të ngurtë agregate.

382. Uji në natyrë mund të gjindet në tri gjendje agregate.

kalimi Termi
Akul në ujë

Uji në avullin e ujit
Avulli i ujit në ujë

Uji në akull
Akull në avullin e ujit
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KIMI

383. Për secilën substancë në tabelë shënoni me plus  +  a është element, komponim kimik apo 
përzierje.

Emri i substancës Elementi kimik Komponim kimik Përzierje
Kloruri i natriumit
Oksigjen
Ajri
dioksidi i karbonit
Cokolada
Uji i distiluar

384. Azoti  (N2) është:

a) përzierje homogjene;
b) përzierje heterogjene;
c) substancë e thjeshtë e pastërt;
d) substancë e përbërë e pastërt.
Rrethoni shkronjën para përgjigjës së saktë.

385. Azoti përdoret për konzervimin e gjërave ushqimore sepse:

a) nuk është i tretshëm në ujë;
b) nuk digjet;
c) nuk i ndihmon djegies;
d) nuk është reaktiv.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

386. Plotëso fj alitë ashtuqë do të vlerësosh se a është fj ala për veçori fi zike ose kimike. 

Vaji nuk tretet në ujë dhe kjo është veçori ________________ e vajit. 
Vaji dhe uji nuk reagojnë në mes veti, çfarë është kjo veçori ________________.

387. Për secilën shenjë në tabelë me + shëno a paraqet atom,molekulë apo jon.

Shenja Atomi Моlekula Joni
C

Ca2+

Na
N2
O2-
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388. Cila  prej formulave kimike paraqet molekulen me lidhje jo polare kovalente?

a) H2
b) H2O
c) HCl
d) NaCl
Rretho shkronjën para përgjigjes së sakte.

389. Ekuacioni i reaksionit kimik të oksidimit është:

a) Na2O + H2O → 2NaOH 
b) CaCO3 → CaO + CO2
c) CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
d) CO2 + H2O → H2CO3
Rretho shkronjën para përgjigjës së saktë.

390. Çfarë është tretësirë nga kjo që është theksuar?

a) lëngu i dendur i portokallit
b) qumështi
c) uji i pijshëm
d) supa
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

391. Substanca e cila nuk mundë të zbërthehet në substanca tjera më të thjeshta është:

a) përzierja homogjene;
b) përzierja heterogjene ;
c) komponim kimik;
d) element kimik.
Rrethoni shkronjën për përgjigjen e saktë.

392. Për ngrohjen e ujit të distiluar në epruvetë janë  përgatitur këto enë dhe pajisje: epruveta, 
mbajtësi i epruvetave, ena për uj të distiluar, shkrepsa, llampa shpiritus dhe syzat mbrojtëse. 
Një pjese e pajisjes mungon. Cila pjese e pajisjes mungon?

mungon_______________________.

393. Kurë për nje provë duhet matur16,7 cm3 lëng, për matje më të sakta duhet përdorur:

a) menzurën prej 20 cm3;
b) меnzurën prej 10 cm3;
c) pipetën prej 10 cm3;
d) pipetën prej 20 cm3. 
Rrethoni shkronjën për përgjigjen e saktë.
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394. Në fj alitë e ardhshme hiqu vizë fj alive jopërkatëse kështu që pohimi për procedurë të fi ltrimit 
të jenë të sakta.

a)  Përzierja mundet / nuk mundet të hidhet deri në nivelin më të lartë të letrës fi ltruese të 
vënë në hinkë.

b)  Në procesin e fi ltrimit në vend të letrës fi ltruese mundet / nuk mundet të përdoret letra e 
fl etores

c) Me fi ltrim mund / nuk mund të ndahen përbërësit e përzierjes së lëngët homogjenë.
d) Filtrimi është i mirë / i vrazhdë i ndarjes së përbërësve të përzierjes nga dekantimi.

395. Petri ka hulumtuar vetitë fi zike të substancës së panjohur.I ka hedhur tri pika mostër të 
substancës në një gotë plotë të mbushur me uj. Pikat e substancës së panjohur jan bashkuar 
në një njollë më të madhe të verdhë dhe kan mbetur në sipërfaqe të ujit. Në fl etoren e tijë 
Petri ka shkruajtur që substanca është e verdhë,ka gjendje agregate të lëngët dhe ka dendësin 
më të vogël se të ujit. 

Edhe cilën veti te kësaj substance të panjohur ka mundur  ai ta përmend në bazë të provës së 
bërë?
përgjigja: _____________________________________________________________

396. Në fushat e zbrazëta të tabelës shkruaj gjendjen agregate të elementeve të shënuar në 
temperaturë dhome dhe nën shtypje atmosferike.

Еlementet Gjendja agregate
karboni

azoti
sulfuri
kaliumi

bakri

397. Hekuri përdoret për të ndërtuar ura të hekurudhave. 

Cila veti me kalimin e kohës e zvogëlon kualitetin e urave te hekurta ?
a) ngjyra
b) fortësia
c) korrozioni
d) elasticiteti
Rrethoni shkronjën me përgjigje të saktë.

398. Cili prej elementeve të cekur në temperaturë dhome është i ngurtë , i përhimët dhe ndërton 
oksid bazikë

a) jodi
b)klori
c) karboni
d) magnezi
Rrethoni përgjigjen e saktë.
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399. Secilën formulë nga kolona e majtë lidhni me thanjet në kolonën e djathtë.

Shkruaj shkronjën përkatëse ne vijat..
1. ____ CaO   a) Kripë 
2. ____ HCl   b) Oksid
3. ____ Ca(OH)2   c) Acidë 
4. ____ CaCО3   d) Hidroksid
5. ____ CО2 

400. Cili prej oksideve të dhënë përdoret për pregatitjen e gëlqerës për gëlqerosjen e mureve?

Rrethoni përgjigjen e saktë.
a) oksidi i kalciumit
b) oksidi i natriumit
c) dioksidi i sulfurit
d) dioksidi i karbonit

401. Acidi sulfurikë perdoret:

a)te akumulatorët;
b) për përfi timin e sapuneve;
c) për gëlqerosje;
d) si karburantë;
e) si aromë artifi ciale.

Rrethoni përgjigjen e saktë.

402. Në fushat e zbrazëta në tabelë shkruaj gjendjen agregate të komponimeve të dhëna në 
temperaturë dhome dhe nën shtypje atmosferike.

Emri i komponimit Gjendja agregate
Hidroksidi i natriumit

Acidi nitrik
Oksidi i karbonit(IC)

Kloruri i natriumit

403. Nikola e ka studiuar reaksionin e zbërthimit të gurit gëlqeror. E dinte se me pjekjen e gurit 
gëlqeror do të fi tohet komponim jonik oksidi i kalciumit. Me pjekjen e 100 g guri gëlqerorë 
ka fi tuat 56 g pluhur të bardhë. Në bazë të humbjes së masës ka përfunduar se është formuar 
edhe gazi sepse asgjë tjetër nuk ka mundur të vërejë. 

Në fj alitë e ardhshme fshini fj alët ë panevojshme ashtuqë thënjet të jenë të sakta
a) Oksidi i kalciumit në temperaturë dhome dhe presion atmosferik është i ngurtë /i gaztë.
b) Gazi i formuar është me erë të keqe / pa aromë. 
c) Gazi i formuar është i pa ngjyrë / i bardhë.
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404. Për sejcilën substancë përcakto si ndikon në ngjyrën e letrës së lakmusit.

Shkruaj në vijë shkronjën përkatëse.
1. ____ uji i distiluar   a) letra e kuqe e lakmusit bëhet e kaltërtë
2. ____ acidi nitrikë   b) letra e kaltërt e lakmusit bëhet e kuqe
3. ____ hidroksidi i kalcimit   c)  letra e kuqe e lakmusit mbetet e kuqe, kurse e kaltërta 

mbetet e kaltërt
4. ____acidi sulfurikë 

405. Kosta ka ndëgjuar nga profesori i kimisë se ndonjë kripë në temperaturë dhome tretet pak në 
uj. Ai ka dashur këtë pohim ta vërrtetoj me provë. Në epruvetë ka hudhur pak kripë dhe pak 
uj dhe epruvetën e ka përzi.Në fundë të epruvetës ka vërejtur një fundërri. 

Cka është dashur të bëj ai akoma për të vërrtetuar pohimin e arsimtarit? 
a) ta nxejë përmbajtjen e epruvetës dhe pastaj ta përziej.
b) ta përzi epruvetën dhe të presë deri nesër.
c) të shtoj akoma uj dhe të përziej epruvetën.
d) ti shtoj epruvetës alkool dhe ta përziej.
Rrethoni përgjigjen e saktë.

406. Në bocën ku ruhet hidroksidi i natriumit ka shënjë paralajmrimi i 
treguar ne fotografi . Kjo shenjë tregon se duhet të përdoret:

 a) hidoksidi i i shkrirë i natriumit;
b) tretja ujore e hidroksidit të natriumit;
c) dorzat gjatë përdorimit të hidroksidit të natriumit
d) hidroksidi i natriumit si mjet për larje.
Rrethoni përgjigjen e saktë.

407. Cila është formula e acidit etanikë?

a) CH3−COOH
b) CH2=CH2
c) CH3−CH2−OH
d) CH3−CH3
rrethoni përgjigjen e saktë.

408. Rretho shkronjën para emrit të kategorisë së komponimeve organike të cilat kanë këto veçori:

– me numër të vogël të atomeve të karbonit janë vajrat e lëngëta
– kanë erë të këndshme
– janë të tretshëm në tretësira jopolare
– mund të fi tohen me reaksione në mes të acideve karboksilike dhe alkooleve

Të gjitha veçoritë e dhëna kanë:
a) alkoolet;
b) acidet karboksilike;
c) aldehidet dhe ketonet;
d) esteret.
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409. Rretho shkronjën para llojit të komponimit i cili shërben si aromë në industrinë ushqimore.

a) alkoolet;
b) acidet karboksilike;
c) esteret;
d) aldehidet dhe ketonet.

410. Në ujë tretet mirë:

a) vaj luledielli;
b) glukozë;
c) celulozë;
d) yndyrë derri.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

411. Lidhi këto gjëra ushqimore nga shtylla e majtë me komponime të rëndësishme biologjike nga 
shtylla e djathtë të cilat janë më të përfaqësuara nga ato.

Shkruaj shkronjën përkatëse në vizat e zbrazëta. 
1. ___ patatatet   a) yndyrërat dhe vajrat 
2. ___mishi   b) proteinat
3. ___ maјоnezi   c) karbohidratet 
4. ___ pjeshka
5. ___ larado

412. Në pakon e substancës është e vendosur shenja,e cila shenjë tregon se substanca:

a)  përdoret për ushqimin e bimëve dhe nuk përdoret për ushqymin e 
peshqëvë;

b) mundet të derdhet në tokë dhe uj rrjedhës;
c)  nuk guxon të derdhet në lavabo, në tokë dhe uj rrjedhës.
Rrethoni përgjigjen e saktë.

413. Një substancë e panjohur në temperaturë të dhomës dhe presion atmosferik është në gjendje 
të lëngët dhe tretet në uj.këto veti mund ti skjarojm me ate që në substancë është e pranishme:

a) lidhјa jonike;
b) lidhja kovalente jo polare;
c) lidhja kovalente polare.
Rrethoni përgjigjen e saktë.

414. Substanca e panjohur tretet në  776 °С dhe tretësira e sajë (substanca e tretur)e përcjell 
rrymën elektrike. Në substancë është e pranishme:

a) lidhja kovalente jo polare;
b) lidhja kovalente polare;
c) lidhja jonike. 
Rrethoni përgjigjen e saktë.
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415. Reasioni në mes të acideve dhe bazave ku përfi tohet kripë dhe uji quhet:

a) substituimi;
b) neutralizimi;
c) adirimi;
d) esterifi kimi
Rrethoni përgjigjen e saktë.

416. Tretshmëria e nje substance në uj në  temperaturë dhome është: R = 204.

Tretja e ngopur e asaj substance në temperaturë dhome formohet duke përzier:
a) 104 g substancë dhe  100 g uj;
b) 51 g substancë dhe  25 g uj;
c) 104 g substancë  dhe  200 g uj;
d) 54 g substancë dhe  150 g uj.
Rrethoni përgjigjen e saktë.

417. Shkruani formulën dhe vendosni koefi cientat përkatës duke kompletuar reaksionin  e 
neutralizimit.

Ca(OH)2   +   __ HCl   →   _______   +   __ H2O

418. Sheqerin që përdorim në jetën e përditshme e quajm sheqerë kristal,kurse sheqerin e 
imtësuar e quajm sheqerë pluhur.Në cilin rastë më së shpejti mundë të përgadisim tretje?

a) duke përzier 20 g sheqer kristal dhe  200 g uj të ft ohët
b) duke përzier 20 g sheqer kristal dhe  200 g uj të nxehtë
c) duke përzier 20 g sheqer pluhur dhe  200 g uj të ft ohtë
d) duke përzier 20 g sheqerë pluhur dhe 200 g uj të nxehtë
Rrethoni përgjigjen e saktë.

419. Kurë në  100 g tretje 15% të sheqerit i shtojm edhe  10 g uj, përbërja përqindore e tretjes  
është:

a) ma i madhë se 15%
b) ma  i vogël se 15%
c) mbetet 15%
Rrethoni përgjigjen e saktë.
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420. Jana i ka studjuar vetitë e dy substancave të ndryshme dhe ka ardhur në këto rezultate:

•  Substanca A  është e bardhë, substancë e ngurtë, e cila kurë përzihet me uj ndërton  një 
përzierje homogjene. 

•  Substanca B është nje lengë  i verdhë. Kurë përzihet me ujë pikat e saja të verdha mbesin 
mbi uj.

Rezultatet e Janës janë paraqitur në tabelë.

Gjendja agregate ngjyra Tretshmëria në uj
Substanca A
Substanca B

421. Llogaritni  pjesëmarrjen përqindore të azotit në komponimin me formulë N2O5. 

Ar(N) = 14; Ar(O) = 16
Tregoni ecurin.
Përqindja e azotit në  N2O5  është __________ %

422. Llogarit përqendrimin në përqindje të tretësirës së përqendruar të kripës së kuzhinës e cila 
fi tohet me tretjen e 36g të kripës së kuzhinës në 100g ujë në 25°С. 

Përgjigjja: _________________________________

423. Sa gram uj duhet të shtohet në 10 g kripë kuzhine që të fi tohet tretja 20%?

a) 80 g
b) 90 g
c) 40 g 
d) 160 g
Rrethoni përgjigjen e saktë.

424. Na vija parskaj emrit ta substancas shkruaj edhe formulan e tija.

a) oksidi i magnezit    __________________
b) oksidi i sulfurit (IC)  __________________
c) acidi nitrika    __________________
d) hidroksidi i kalciumit  __________________

425. Shkruaj ekuacionin kimik të analizës së ujit. 

______________________________________________
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426. Kosta i ka hulumtu vetitë e oksidit të kalciumit. Në gotën me uj të distiluar i ka shtuar dy pika 
fenolft aleinë dhe e ka përzier. Pastaj me maje luge ka shtuar oksid kalciumi pluhur dhe e ka 
përzier përmbajtjen . Përmbajtja e gotës është ngjyrosur në ngjyrë vjollce. Ndryshimi i ngjyrës 
së fenolft aleinës është dëshmi se:

a) që oksidi i kalciumit tretet në uj;
b) që oksidi i kalciumitn nuk tretet në uj;
c) oksidi i kalciumit kimikisht reagon me ujin;
d) oksidi in kalciumit nuk reagon me uj.
Rretho shkronjën me përgjigje të saktë.

427. Në reaksionin kimikë në mes të magnezit dhe acidit klorhidrikë paraqitet:

a) paraqitja e fundrrinës;
b) lajmrimi i fl uskave të gazit;
c) lirim i energjisë së dritës;
d) ndryshimi i ngjyrës.
Rrethoni përgjigjen e saktë.

428. Shkruaj formulën e hidrokarburit dhe koefi cientin i cili mungon në barazimin vijues të 
djegies:

Përgjigjja: ______________  +     O2 → 4CO2  +  4H2O

429. Substancat bazë të cilat ndërtojnë muskuj, fl okë dhe thonj janë:

a) vitamina
b) karbohidra
c) Yndyrërat
d) proteinat.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

430. Grimcat në tretësirën e klorurit të natriumit janë:

a) Na, Cl dhe H2O
b) NaCl dhe H2O
c) Na+, Cl- dhe H2O
d) NaCl, H2 dhe O2
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

431. Hidrogjeni përdoret për salldimin e metaleve sepse:

a) E ka masën e vogël;
b) molekula e hidrogjenit është jo polare;
c) i ndezshëm;
d) me ndezje liron sasi të madhe të energjisë.
 Rrethoni përgjigjen e saktë.
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432. Kloruri i magnezit është një komponim me pikë të lartë të shkrirjes. Kjo veti e tijë skjarohet 
me: 

a) valencën e klorurit të magnezit;
b) me tërheqjen e fortë të joneve magnez dhe klorurë;
c) me tretshmëri të mirë në uj;
d) dendësi të madhe .
Rrethoni përgjigjen e saktë.

433. Sa elektrone ka 16S2- ? 

a) 14
b) 18
c) 16
d) 2
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

434. Substancat të cilat në ujë treten kanë:

a) lidhjen kimike kovalente jopolare;
b) lidhjen kimike kovalente polare ose jopolare;
c) lidhjen kimike kovalente polare ose lidhjen kimike jonike;
d) lidhjen kimike kovalente polare ose lidhjen kimike jonike.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

435. Në reaksionin e saponifi kimit reagojn:

a) triacil gliceroli dhe hidroksidi i natriumit;
b) etanoli dhe acidi acetikë;
c) gliceroli dhe acidi acetikë;
d) etanoli dhe hidroksidi i natriumit.
Rrethoni përgjigjen e saktë.

436. Përzierja në mes të ujit dhe acidit acetikë mundë të ndahet:

a) me derdhje;
b) me fi ltrim;
c) me kristalizim;
d) me distilim.
Rrethoni përgjigjen e saktë.
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437. Kosta i ka analizuar vetitë e substancave  A dhe  B dhe vrojtimet e veta i ka shenuar në tabelë. 

substanca Tretshmëria në uj Ngjyra Gjendja agregate
A tretet I panjgjyrë E lëngët
B Nuk tretet Ngjyrë të verdhë E lëngët

Në bazë të dhënave të cekura cfarë përfundimi ka mundur të nxjerrë?
a) Në substancën A është e pranishme lidhja jonike.
b) në substancën  B është e pranishme lidhja kovalente polare.
c) me përzierjen e substancës  A dhe B do të formohej përzierja homogjene.
d) me përzierjen e substancave A dhe B do të formohej përzierja heterogjene.

Rrethoni përgjigjen e saktë

438. Bashkëveprimi i  acidit klorhidrik dhe hidroksidit të natriumit është paraqitur me reaksionin: 

HCl  +  NaOH →  NaCl  + H2O
Me përzierjen e  80 g  acid klorhidrik dhe  80 g  hidroksid natriumi, njëra substancë nuk 
harxhohet në tërsi.
Cila substancë është në tepricë dhe sa është masa e substancës së pa harxhuar?
Ar(H) = 1; Ar (O) = 16; Ar(Na) = 23; Ar(Cl) = 35,5
Substanca në tepricë është _________________________________.
Masa e substancës së pa harxhuar është ________ g.

439. Për elementin kimik të numrit atomik 12 në kushte normale është karakteristike sе:

a) ka gjendje agregate të gaztë;
b) se oksidi i këtij elementi me ujë e jep acidin;
c) se ka veçori të metaleve;
d) se nuk e përcjell nxehtësinë dhe elektricitetin;
e) se atomet e elementeve të tjera i lidh me lidhje kovalente.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

440. Në reaksionin kimik të oksidit të kalciumit (CaO) me uj formohet: 

a) acidi;
b) kripa;
c) oksidi;
d) baza (hidroksidi).
Rrethoni pëergjigjen e saktë.

441. Shkruani formulën e oksidit i cili mungon në reaksionin kimik të fi lluar.

Ca(OH)2  +  __________  →  CaCO3  +  H2O
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442. Në reaksionin e acidit me metal formohet kripë e metalit dhe ndahet:

a) uji;
b) hidrogjeni;
c) oksigjeni;
d) oksidi acidik.
Rrethoni përgjigjen e saktë.

443. Cila prej substancave të dhëna mundë të reagoj me hidroksid kalciumi Ca(OH)2?

a) oksidi(II)-i karbonit
b) oksidi(IC)-i karbonit
c) uji
d) oksidi i kalciumit
Rrethoni përgjigjen e saktë.

444. Në tretësirën ujore të klorurit të kaliumit janë të zhytura elektrodat me të cilat është i lidhur 
qarku i rrymës me poçin. Poçi elektrik bën dritë për shkak se në tretësirën e klorurit të 
kaliumit gjenden:

a) atomet e kaliumit dhe klorit;
b) jonet e kaliumit dhe klorit;
c) atomet e kaliumit dhe molekula e klorit;
d) molekulat e klorurit të kaliumit.
Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

445. Përfundimi i reaksionit të neutralizimit mundë të vërejm:

a) duke përcjellur me mikroskop;
b)sipas ndrrimit të ngjyrës së indikatorit;
c) me fi llimin e ndarjes së gazit ;
d) me lajmrimin e dritës intenzive.
Rrethoni përgjigjen e saktë.

446. Cila substancë përfi tohet gjatë reaksionit të adirimit të hidrogjenit në eten?

a) etani
b) etina
c) etanoli
d) etanali
Rrethoni përgjigjen e saktë.

447. Në fj alit e ardhshme shlyej fj alët e panevojshme, ashtuqë thëniet të jenë të sakta.

a) Si aroma në industrin ushqimore përdoren   esteret / alkanet.
b)  Si karburant në disa automobila përdoren përzierjet e  etil-glikolës dhe ujit / propanit dhe 

butanit.
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448. NaOH + CH3COOH → ? + ?

Në reaksionin e fi lluar më lartë, produkti i reaksionit janë:
a) CH3COONa dhe H2O 
b) CH3COONa dhe H2
c) Na2CO3 dhe H2O
d) NaOH dhe CO2
Rrethoni përgjigjen e saktë.

449. Në fj alit e rrallës shlyej fj alët e pa nevojshme, ashtuqë thënjet të jen të sakta.

a) Lidhja peptide formohet në mes të grupës amino dhe grupës  hidroksile / karboksile.
b) Тriacilgliceridet janë estere të acideve yndyrore dhe alkoolit etanolit /glicerolit.
c)  Me hidrolizë në karbohidrate të thjeshta mundë të zbërthehen  monosaharidet / 

polisaharidet.

450. Me shenjën  +  në tabelë shënoni  produktet e hidrolizës të komponimit të kolonës së parë.

Produktet e hidrolizës
Lloji i komponimit Amino acidet Acidet yndyrore Monosaharidi
Trikacilgliceroli
Karbo hidratet
Proteinet
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ZGJIDHJET
BIOLOGJI

 1. 1. b);
2. d);
3. a);
4. e);
5. f).

 2. d) tharmi

 3. b) organ seksual femror

 4. b) tri mbretëri;

 5. c) sythëzat-pipat;

 6. b) materiali trashëgues;

 7. c) Organele

 8. 1. b); 2. d); 3. a).

 9. c) indi muskulor

 10. b) frymëmarrja

 11. d) fymëmarrja

 12. Që të mund të kryejë frymëmarrjen

 13. a) Po, thënja është e saktë në të gjitha rastet.

 14. ameba 1, luleshurdha 2,bakteri 1, sova 2

 15. d) përmbajnë ADN

 16. a) të vetive trashëguese

 17. a) Trashëgimisë
 18. 

flokët e ngjyrosura –
kondicion i mirë –
ngjyra e syve +
numri i gishtrinjëve +
mbresë-përshtypje –

 19. a) zigoti

 20. b) Evulucioni

 21. b) mbetjeve fosile

 22. a) përzgjedhje-seleksionim natyror

 23. c) të gjitha organizmat në nji liqe
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 24. c) faktorë abiotik

 25. 1. d);
2. a);
3. c).

 26. b) Pyje gjethërënëse

 27. 1 – 4 – 6 – 5 – 2 – 3 

 28. a) dushkun

 29. c) riciklimi i konzervave

 30. Freonet

 31. c) marimangat

 32. b) rritja e sasisë së vitaminave

 33. b) vaksinimi

 34. b) Që mos të infektojnë njerëzit tjerë

 35. c) bën ushtrime të lehta

 36. a) frutat dhe perimet sezonale me shumë mish

 37. c) dizeneterinë

 38. b) Ndiokn në shërimin e sëmudjeve lëkurore.

 39. c) Gonorrea

 40. d) gjandrat seksuale

 41. c) ndikojnë negativisht në shëndetin mental dhe fi zik
 42. 

Vetëm njeri i ri mund të bëhet narkoman. –
Heroina shumë shpejt shkaktonë mvarshmëri. +
Cigaret formojnë marshmëri psikie +
Mvarshmëria lehtë dhe shpejt mjekohet. –
Alkoolizmi nuk është sëmundje e 
mvarshmërisë. –

 43. c) mardhënie seksuale

 44. 

Kripa e kuzhinës Mostra nga 
pluhuri i shtëpisë

Kristale të 
sheqerit

Pikë uji nga 
pellgu Mostër e dheut

+ + +

 45. c) heterotrofe

 46. d) Qimet



Permbledhje detyrash per biologji, gjeografi , histori, fi zike dhe kimi per provimin perfundimtar ne arsimin dhe edukimin fi llor er vitin shkollor 20014/2015

113

 47. b) duke u zhytur në llum

 48. b) eritrocitet
 49. 

Qeliza Indi Оrgani
Zemra +

Neuroni +
Mushkëri   +

Kërci +

 50. c) Hunda

 51. b) Frymëmarrja qelizore

 52. d) Kloroplast

 53. d) sheqeri

 54. c) homeostazë

 55. a) cirkulator (qarkullues) dhe respirator (frymëmarrja)

56. 

Ndërmjetruri Truri i vogël Pankreasi 
(tërmishëza)

Gjandra 
mbiveshkore

+ +

 57. a) Kanë vetem nje prindër

 58. B – A – D – C – E

 59. Trashëgojnë gjenet nga prindërit

 60. b) Bimët do të jenë plotësisht identike sepse kanë gjene të njejta.

 61. Përgjigje e saktë: еvolucioni / еmekanizmat e evolucionit / përshtatja në kushtet e dhëna
Pjesërisht përgjigje e saktë: mutacionet ose ndryshime / ndryshimet në gjene

 62. c) dhëmbët e mdhenjë

 63. d) faktor biotik

 64. c) ekosistem

 65. c) Prodhues-Harxhues-Zbërthyes

 66. d) karbonit.

 67. a) tundra

 68. 2 – tundra
4 – stepe
1 – stepe tropikale

 69. d) Branshive

 70. b) cilësinë e ujërave nëntokësore
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 71. d) kopshtet zoologjike

 72. 1. d);     2. a) ;     3. c) 

 73. d) Në pemë dhe perime të freskëta

 74. a) baktereve

 75. c) gjandrave tiroide
 76. 

Pijet energjetike janë një zëvendësim ushqimor. G-N
Pijet energjetike  ndikojnë negativisht në funksionimin e 
zemrës. S-T

Pijet energjetike përmbajnë sasi të mëdha të kafeinit S-T
Përdorimi i pijeve të energjisë janë të rekomanduara për mësim 
më të mirë. G-N

Pijet e  energjisë bëjnë uljen e nivelit të sheqerit në gjak G-N

 77. a) fara e fasulës

 78. c) Guri gëlqeror i takon natyrës pajetë, edhe pse me formim  ka origjinën nga qeniet të gjalla.

 79. d) kanë kërcell dhe gjethe

 80. 1. d);     2. a);     3. b)

 81. a) shkurtimi i gjatësisë së ditës

 82. d) Bërthama e polenit

 83. D → F → G → A → B → E → H → C → I

 84. b) e numrit të mbështjellsave në qelizën vezë

 85. b) Nervor dhe endokrin
 86. 

Bretkoca e çveshur, pa struktura mbrojtëse +
Frymëmarrje me mushkëri dhe pjesërisht me lëkurë
Gjandra seksuale të zhvilluara, janë të ndara në gjini
Aftësi të notit aktiv +
Me simteri dyansore trupore +

 87. A → C → B → E → D

 88. a) pjesa simpatike e sistemit nervor; d) hormoni i adrenalinit; e) gjandra mbiveshkore;

 89. b) i mukozës së lukthit

 90. C

 91. c) Мund të ndahen me mejozë.

 92. c) Anafazë

 93. c) Lloje të ndryshme me tipare të njejta.
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 94. b) Mbizotërojnë individë me lule të ndritshme

 95. Seleksionimit artifi cial zgjedhjes artifi ciale, kryqëzimit  të  shtazëve  në veti apo cilësi të 
dëshirueshme

 96. C

 97.            D
       C     F
   B             E
           A          

 98. d) me procesin e fotosintezës;

 99. 0,1

 100. d) pyje me shi tropikal

 101. 

Komponimi Rritja e efektit serrë Shihrat e tharta 
(acidike)

Hollimi i mbështjellsit 
rajonal-zonal

oksidi (IC) karbonik +
freoni +

Oksidet e sulfurit 
dhe azotit +

 102. b) të vendosin fi ltra në oxhaqet ose tymtarët e fabrikave

 103. 

Konsumi ose shpenzimi  i lëndëve djegëse nga fosilet +
sasia e naftës –
prodhimi i ushqimit +
sasia e ujit të pastër të pishëm –
sasia e ndotjes +

 104. 

D Infeksioni i lëkurës të këmbëve në mes gishtrinjëve  të këmbës (këmbë atleti)
/ Larvat kapsulë ose cocoonede në muskujte  kofshës (trikinoz)
A Infeksion i sistemit nervor që zakonisht përfundon me vdekje (tërbimi)
C Ethe me temperaturë të lartë dhe djersitje të rënda (malaria)
B Ndryshimet në mushkëri, kollë me sasi të vogla të gjakut (tuberkulozi)

 105. a) me antibiotikët nën mbikëqyrjen e mjekut

 106. b) lëvizjet e zorrës  së  holl (peristaltikës)

 107. a) rahitisi

 108. c)  një i ri kryeneçë i cili refuzon për të ngrënë

 109. a) dritëshkurtësi /miop
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 110. 

Rritja e punës së simpatikusit +
Ritmet e rregullta të rrahjeve të zemrës
Ulja e shtypjes së gjakut
Përshpejtim i frymëmarrjes +
Zgjerimi i bebzës së syrit +

 111. b) sensibilitet-ndieshmëri  më të madh ndaj sëmundjeve;

 112. a) krijimi i bakterjeve të qëndrueshme në at lloj antibiotiku
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GJEOGRAFI

 113. Busulla

 114. 1. S; 2. P; 3. S; 4. S.

 115. c) hartave të përmasave të vogla

 116. Atlas ose atlasi gjeografi k

 117. 1. Amerika Jugore
2. Afrika

 118. 1. Miniera;     2. Liqeni;     3. Shpella.

 119. 1. Ultësirat ose rrafshirat ose relievi deri në 200 m lartësi mbidetare;
2. Malet ose rajonet malore ose  relieve me lartësi mbidetare mbi 200 m.

 120. a) elemente plotësuese të hartës

 121. 1. d)   2. c)   3. a)   4. b)

 122. c) Dielli

 123. Toka

 124. d) Rrotullimi i Tokës rreth Diellit

 125. d) Me 23 shtator

 126. Rrotacioni

 127. c) e sheshtë në pole

 128. 2. a)
4. b)
3. c)

 129. c)  ultësirë

 130. c)  rena (lloj dreri me brirë të mëdhenj)

 131. Sipas Aktivitetit vullkanët munden të jenë aktiv/të gjallë dhe të shuar/joaktiv (radhitja e 
përgjigjeve të shkruara nuk është aq e rëndësishme)

 132. Demografi a

 133. shtimi natyror

 134. c) grupit të popujve sllav

 135. b) delta Ganga dhe Bramaputra

 136. 1. c); 2. d); 3. a)

 137. c) industri

 138. d) bujqësia dhe blegtoria

 139. d) uji

 140. b) industria ushqimore
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 141. 1. S
2. S
3. P
4. P

 142. c) Kopaoniku dhe d) Frushka Gora

 143. d) Rrëtanji

 144. Vojvodina ka rritje natyrore negative, kurse Kosova ka rritje natyrore pozitive.

 145. b) Donji Milanovcit

 146. 1) degës së Detit të Zi/derdhjes së detit të zi; 2) degës së detit Egje/derdhjes së detit Egje; 3) 
degës së detit Adriatik/derdhjes së detit adriatik (radhitja e përgjigjeve të shkruara nuk është 
aq e rëndësishme.)

 147. d) Velika Morava (Morava e Madhe)

 148. d) Srpska Crnja, Vatin dhe Kladovo.

 149. Frushka Gora

 150. 1. Arktiku
2. Antarktiku

 151. b) Rrafshina gjermane-polake

 152. c) Aborigenët

 153. c) Afrikën dhe Europën

 154. c) Në Arqipelagun Arktik;

 155. c) klima atlantike (oqeanike)

 156. b) Deti i zi, deti i Mramorit dhe deti Egje

 157. 1. S; 2. P; 3. S; 4. S

 158. 1. Në anën veriore ose në veri ose N
2. Në anën perëndimore ose në perëndim ose W

 159. 1. Në lindje/juglindje 
2. Oqeani Atlantik

 160. 1. 20° gjgjv ose 20° N, 40° gjgjp ose 40° W;
2. 60° gjgjj ose 60° S, 110° gjgjl ose 110° E.

 161. 
0˚30˚60˚90˚120˚150˚180˚ 30˚ 60˚ 90˚ 120˚ 150˚ 180˚
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 162. 1. Gusht
2. Korrik

 163. 1.relief
2.metoda e linjës së konturës

 164. b) linjat-vijat

 165. 

Kinë

Indi

 166. a) Rotacioni dhe revolucioni rreth planetit të vet dhe rreth Diellit

 167. 1. d);  2. c);  3. a);  4. b)

 168. c) 365 ditë e 6 orë

 169. 1. valët
2. rrymat detare 
3. batica dhe zbatica ose sezonat e detit 
(radhitja e përgjigjeve të sakta si më lart nuk është e domosdoshme)

 170. 1. Hipoqendra
2. Epiqendra

 171. 1. d);   2. a);  3. c)

 172. 1. S; 2. S; 3. P; 4. S

 173. 1. migracion
2. emigracion
3. imigracion 

 174. 4. a);
1. b);
2. c).

 175. UNICEF/United Nations International Children’s  Fund

 176. Kryqi i kuq/Gjysmëhëna e Kuqe/UNICEF/UN/UNESKO/FAO/ të përmenden disa organizata 
të tjera ndërkombëtare ( të shkruhen dy të sakta, cilat do qofshin ato, radhitja nuk është e 
rëndësishme)

 177. 1.maje malore ose maje në Stara Pllaninë
2.mal    te Beogradit
3.mal    perendimore 

 178. 1. e);
2. d);
3. a).
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 179. 4. a);
1. b);
3. c).

 180. 1. c); 2. b); 3. a); 4. e)

 181. 1. brezi i ngrohtësisë mesatare i hemisferës veriore
2. tropiku verior dhe brezi polar verior (për përgjigjen nën 2 rendtija nuk është me rëndësi)

 182. për shkak se aty takohen pllakat e litosferës (lëvizja e pllakave të litosferës)

 183. b) 510.000.000 km²

 184. c) të shtunën, më 19 shtator
 185. 1. Në të kaluarën kanë qenë pjesë të Pangeas (Gondvanës)

2. Në të kaluarën kanë qenë pjesë e një kontinenti.
3. Në të kaluarën kanë qenë tok e përbashkët.
4. Kanë vecori të njejta ose të ngjajshme klimatike.
(shënon cilin do qoft ë nga përgjigjet e evidentuara).

 186. 1. Përfaqësohet klima ekuatoriale.
2. Temperaturat e larta dhe avullimi i madh – renditja nuk është e rëndësishme
3. Përfaqësohet klima e lagshtë tropikale
4. Në këtë regjion paraqitet ngrohja dhe avullimi më i madh
(shkruaj cilin do nga përgjigjet e evidentuara)

 187. b) sipas lartësisës mbidetare dhe gjërësisë gjeografi ke

 188. 1. S;  2. P;  3. P;  4. S

 189. c) për shkak të industrisë makinerike dhe kimike më të zhvilluar;

 190. b) klima shkretinore

 191. për shkak se ekzistojnë minierat e metaleve me ngjyra në rrethinë

 192. 1. d);  2. c);  3.a);  4. b)

 193. 1. S;  2. P;  3. P;  4. S

 194. b) dobësohet fuqia e erës perëndimore e cila sjell të reshura nga oqeani Atlantik

 195. 1. d);  2. e);  3. a);  4. c);  5. b)

 196. c) rënie të vogël të shtratit të lumit, sasi të madhe uji dhe rërë (aluvion) lumi

 197. Për shkak të ndërtimit/gërmimit të kanalit Rajna-Majna-Danub

 198. b) erërat lindore dhe Arktiku

 199. 1. c);  2. d);  3 e);  4 a)

 200. c) rrymat detare të ft ohta

 201. d) ndërtimi i kanalit të Suezit

 202. Sipërfaqja e liqenit Arab zvogëlohet me të madhe. Uji nga rrjedhat Amu Darje dhe Sir Darje 
shfrytëzohet për ujitje të hapsirave të punueshme, furnizim me ujë për banorët dhe objektet 
industriale në Kazakistan dhe Uzbekistan (Radhitja e shkrimit të përgjigjeve të sakta nuk 
është aq e rëndësishme.)
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HISTORI

 203. 1. Periudha prej 100 vitesh quhet shekull. (të pranohet edhe qindvjeçari)
2. Periudha prej 1000 vitesh quhet milenium (të pranohet edhe mijëvjeçari)

 204. 1.lashtësia; 2. mesjeta; 3. shekulli i ri

 205. 1. Para shpikjes së letrës është periudha e parahistorisë. 
2. Pas shpikjes së letrës fi llon periudha e  historisë.

 206. c) viti 1918.

 207. b) në kohën e re

 208. 1. a) 
2. b) 
3. c) 

 209. a) Konzervativizëm

 210. 3. përmbysje
2. enti
1. vetëqeverisja

 211. c) akti juridik më i rëndësishëm dhe më i lartë në shtet

 212. c) periudha e reformimit protestant

 213. c) me bombardimin e Beogradit

 214. c) gjatë kohës së Milan Obrenoviqit

 215. d) Forcat qendrore dhe forcat e Antantës 

 216. c) emërtimet e kampeve naziste të përqendrimit në Luft ën e Dytë Botërore

 217. c) Gjermania, Italia, Japonia

 218. c) kriza e madhe ekonomike

 219. b) revolucioni qytetar

 220. c) sumerët

 221. a) nga jugu dhe juglindja në veri

 222. Austrohungaria

 223. b) në Frontin e Selanikut

 224. b) në Normandi

 225. 1. b) fi llimi i kohës së vjetër
2. a) krijimi i kohës së mesme
3. d) revolucioni industrial 

 226. b) Serbia e ka fi tuar pavarësinë

 227. c) fi llimi i Luft ës së Parë Botërore

 228. d) puçi ushtarak i 27 marsit të vitit 1941
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 229. b) ngritjen e udhëheqësit dhe fuqizimin e pushtetit të tij.

 230. a)

 231. b) Jasenovac

 232. d) kartën

 233. Vandalët

 234. c) Nahia e Krushevcit

 235. cilatdo tri shtete nga lista: Spanja, Franca, Irlanda, Austria, Polonia

 236. c) në Evropën Perëndimore dhe Qendrore

 237. Afrika, Azia dhe Evropa

 238. Nga Austrohungaria

 239. a) e saktë     b) e pasaktë     c) e pasaktë     d) e pasaktë  

 240. në numrin e tankeve, topave , minahedhësve dhe aeroplanëve

 241. b) në vitin 1400–1420

 242. a) 4%   b) në Itali

 243. a)

 244. a) Të dy burimet fl asin për themelimin e kishës serbe në mesjetë.

 245. c) Dositej Obradoviq

 246. b) viti 1941–1945 

 247. b) fashizmi

 248. Antanta

 249. d) në Frontin e Selanikut

 250. 1. c);  2. a);  3. b) 

 251. 1. b); 2. a); 3. c)

 252. b) luft a për çlirim e  pjesëve të tjera të Ballkanit nga pushteti osman

 253. b) Perandoria Osmane dhe perandoria Romake

 254. a) kapitulimi i Gjermanisë dhe fundi i Luft ës së Dytë Botërore në Evropë

 255. c) luft a për ruajtjen e paqes dhe të sigurisë në botë

 256. olimpiada ose lojërat olimpike

 257. b) Beograd

 258. a) ndikimi kulturor bizantin

 259. a) kryqëyatat e pushtuan Carigradin-Konstantinopojën.

 260. c) është vendosur diktatura

 261. b) Deklarata për pavarësinë e SHBA
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 262. Kristifor Kolumbo

 263. c) në Indi

 264. c) Përmbysja e Majit

 265. c) Simboli është i qeverisjes fashiste.

 266. c) takimi i udhëheqësve të koalicionit antifashistë në kohën e luft ës së Dytë botërore

 267. Gjermania ose Perandoria e Dytë Gjermane

 268. Mesjetës

 269. a)

 270. c)

 271. b)  E njëanshme, sepse poezia është bërë që për qëllime propagandistike ta lavdëroj Titon dhe PKJ-në.

 272. a)  Shekulli i VI , b) Shekulli i XIX , c) Shekulli i XVIII, d) Shekulli i XX, e) Shekulli i IV para erës së re.

 273. a) Shfaqja e Islamit shekulli i VII; b) Reformimi i Kishës katolike shekulli i XVI; 
c) Holokausti shekulli i XX; d) shfaqja e liberalizmit shekulli i XIX.

 274. c) Austrohungarisë dhe Serbisë

 275. c) Rikardi Zemërluani dhe Frederik Barbarosa

 276. Kral Petër Karagjorgji i I-rë

 277. b) Greqisë, Francës, Britanisë së Madhe dhe Italisë

 278. c) pakti i NATO-s

 279. c) të drejtat e njeriut

 280. b) pjesëmarrja masive e serbëve në Luft ën e Vjenës

 281. b) largohet Turqia nga luft a dhe të vendoset lidhja e drejtpërdrejtë me Rusinë

 282. a) frikës nga ripërtëritja e monarkisë austorhungareze

 283. d) Dyndja e Parë e Madhe Serbe nën udhëheqjen e Patrikut Arsenije Cërnojeviqit të III-të

 284. a) akti që u krijua kur ka ndodhur ngjarja

 285. d) Memoaret e Prota Mateja Nenadoviqit

 286. b)

 287. b)

 288. c)

 289. c)

 290. harta 1: Emri zyrtar i shtetit: Mbretëria Jugosllave. Hata paraqet ndarjen në krahina-
provinca.
harta 2: Emri zyrtar i shtetit: Republika Socialiste Federative e Jugosllavisë/RSFJ.harta 
paraqet ndarjen në republika.

 291. a) të dy fl asin për sistemin shtetëror.

 292. d) paragjykimet negative për Indianët
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FIZIKË

 293. c) Forca e gravitetit.

 294. b) forca e fërkimit

 295. c) Trupat e elektrizuar me drejtim të kundërt tërhiqen, kjo është shprehur në fotografi në v.

 296. 

 297. c) Ligjin e enëve komunikuese

 298. b), d)

 299. b) shpejtësia e tij nuk ndryshon

 300. v = 200 m—s   

 301. a) 8 minuta

 302. e) Lapsi i gdhendur në të dy skajet

 303. c) magneti i përhershëm 

 304. 0,13 A

 305. Vlera e ndarjes më të vogël është 2cm3, kurse vëllimi i lëngut është 84cm3.

 306. a) për matjen e gjatësisë së rrugës së kaluar përdorim instrumentet nga fi gurat numër 4.
b) Për matjen e kohës përdorim instrumentin nga fi gura me numër 1.

 307. 1) d;  2) e;  3) b

 308. c) vëllimin e lëngut

 309. °C (Shaklla Celzus, Celzus); mm (milimietër); h (orë)

 310. c) kelvini

 311. b), e)

 312. c)

 313. 2

 314. 4,5 kg

 315. c) 3,5 cm

 316. c) bakri, platina dhe hekuri.

 317. b) Pllaka do të ngrohet ndjeshëm

 318. c) Forca elastike

 319. Kutija tenton të qëndroj në gjendje të qetë. Duke parë nga kamioni, kutija shkon prapa.
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 320. c) Forca e shtytjes.

 321. c) Figura 3

 322. Forca e gravitacionit do të zvogëlohet sepse masa e nëndetëses do të zvogëlohet për masën e 
ngarkesës së hedhur. Forca e shtytjes do të mbetet e njëjtë sepse vëllimi i nëndetëses nuk është 
ndyshuar.

 323. b) Masë më të madhe ka kutija 2.

 324. a) Guri lëviz më shpejt horizontal.

 325. Densitetin më të madh e ka trupi i dytë.

 326. a) Kubi i akullit do të fundoset.

 327. c) më e vogël se shtypja në enën 1 sepse lartësia e lëngut në enën 2 është më e vogël.

 328. 

Koha [s] 0 2 4 6
Shpejtësia [m/s] 1 2 3 4

 329. c) gjatësia e pjesës së rrugës  të cilën trupi e kalon për një kohë të caktuar

 330. 1. d);   2. e)

 331. d) nga pozicioni 1 në pozicionin 3 dhe anasjelltas në pozicionin 1
f) nga pozicioni 3 në pozicionin 1 dhe anasjelltas në pozicionin 3

 332. 

Emërimi i madhësisë fi zike Emërimi i njësisë Shenja e njësisë
Forca Njutën N
Shtypja Paskal Pa
Tensioni i rrymës elektrike volt V
Rrezistenca e përcuesit Om Ω
Fuqia e rrymës elektrike Vat W

 333. 
Emërimi i  madhësisë fi zike Emërimi i njësisë Shenja e njësisë
Puna Xhul J
Fuqia Vat W
Energjia Xhul J
Sasia e nxëhtësisë Jul J

 334. c) Masën e trupit

 335. c) Vëllimit

 336. b) 0,1 A

 337. 20 m < 30 m < 50 m < 60 m

 338. b) Duhet llogaritur vlerën e mesme të vlerave të matjes

 339. c) Uji në të cilin është përzier kripa e kuzhinës
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 340. 1. përçuesi
2. ndërprerësi
3. burimi (i rrymës elektrike)
4. rezistori (rezistenca)

 341. 1,5 V

 342. Rrezistenca elektrike e rrezistuesit është 8 Ω.

 343. Ampermetri do të tregoj energjinë elektrike prej 0,5 A.

 344. c) Gjithmonë rritet

 345. Nxemesi harxhon 10 kWh (ose10 kilovat-orë ose 36.000.000 Ј ose36 MJ ose 36 milon xhula 
ose 36 megaxhula)

 346. a) guri më i madh sepse ka masë më të madhe

 347. a) masa e trupit  dhe b) shpejtësia e trupit

 348. d) Energjia elektrike shëndrrohet në mekanike.

 349. 1.a) 2.b

 350. c) Të dy vinçat bëjnë punë të njejtë, kurse fuqi më të madhe ka vinçi i fortë.

 351. d) Avulli i ujit

 352. Fig, B
Për arsye se temperatura e ajrit në verë është më e lartë, për këtë arsye kabllot janë të zgjatura 
më tepër.

 353. b) 25 herë më e madhe

 354. b) zmadhohet 3 herë

 355. d) drejtim i njejtë por kahje të kundërt

 356. c) Në dritare vepron forca horizontale prej 10 N që fryen nga jugu

 357. d) grafi ku 4

 358. Trupi ka qenë në qetësi prej  t = 30 deri  t = 40 sekunda.

 359. 1. c); 2. d); 3. a) 

 360. b) vëlla i madh duhet të ulet dy herë më afër pikëmbështetjes se sa vëllau i vogël

 361. d)  forca gravitacionit ose pesha e trupit, forca e rëndesës së tokës, gravitacioni) dhe forca e 
elasticitetit (forca elastike e sustës)

 362. a) Forca e dytë është e orientuar te poshtë, me intenzitet 30 N.

 363. b) forca nuk  ndryshon, derisa sipërfaqja kontaktuese zvogëlohet.

 364. c)

 365. Rruga e kaluar e automobilit është 50 metra.

 366. Lartësia e ngritjes së gurit është 40 m.

 367. b) Me zvogëlimin e gjatësisë së lavjerësit.
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 368. d)  Shpejtësia në pikën 1 dhe 3 është e barabartë me zero, kurse në pikën 2 është më e madhe 
gjatë lëvizjes.

 369. b) 4 cm

 370. c)  Edhe zëri edhe drita mund të refl ektohen në pengesë.

 371. c) në hekur

 372. Kendi renës i drites e cila bjen në pasyrë është  45.

 373. b) Drita vjen nga mjedisi optik i rrallë dhe thehet në mjedisin optik të dendur:

 374. c) 9000 kJ

 375. Automobili ka zhvilluar shpejtësinë prej 45 km/h.
JO

 376. d) prej 0 deri 0,5 A

 377. b) Termometri 2 ka vërtetësi më të madhe.

 378. b)

 379. d) Lidhja rendore në dy fi gurat.
 380. 

Pozita Energjia potenciale Ep Energjia kinetike Ek
1 1800 J 0 Ј
2 1200 Ј 600 J
3 600J 1200 Ј
4 0 Ј 1800J

 381. d) kalon nga gjendja e gaztë  në gjendje të lëngshme agregate.
 382. 

Kalimi Termi
Akull në ujë Shkrirja

Uji në avullin e ujit Kondenzimi
Uji në akull Ngrirja

Akull në avullin e ujit Sublimimi
Kalimi Termi
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KIMI

 383. 

Emri i substancës Elementi kimik Komponimi kimik Përzirje
Kloruri i natriumit +
Oksigjeni +
Ajri +
Dioksidi i karbonit +
Cokollada +
Uji i distiluar +

 384. c) substancë e thjeshtë e pastërtë

 385. d) nuk është reaktiv

 386. fi zike;
kimike.

 387. 

Shenja Atomi Моlekula Јoni
C +

Ca2+ +
Na +
N2 +
O2- +

 388. a) H2

 389. c) CH4+ 2O2 → CO2+ 2H2O

 390. c) Ujë i pijshëm

 391. d) element  kimik

 392. Mungon kapsja e drurit .

 393. d) pipeta prej 20 cm3

 394. a)  Përzierja mundet /nuk mundet të hidhet deri në nivelin më të lartë të letrës fi ltruese të vuar 
në hinkë.

 b) Në procesin e fi ltrimit në vend të letrës fi ltruese mundet /nuk mundet të përdoret letra e fl etores 
 c) Me fi ltrim mund /nuk mund të ndahen përbërësit e përzierjes së lëngët homogjenë.
 d) Filtrimi është i mirë /i vrazhdë i ndarjes së përbërësve të përzierjes nga dekantimi.

 395. Substanca nuk tretet në uj.
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 396. 

Elementet Gjendja agregate
karboni i ngurtë
azoti i gaztë
sulfuri i ngurtë
kaliumi i ngurtë
bakri i ngurtë

 397. c) korrozioni

 398. d) magnezi

 399. 1. b);  2. c);  3. d);  4. a);  5. b)

 400. a) oksidi i kalciumit

 401. a) te akumulatorët

 402. 

Emri i onimit Gjendja agregate
hidroksidi i natriumit ngurtë
Acidi nitrik lëngët
Oksidi i karbonit(IC) gaztë
kloruri i natriumit ngurtë

 403. a) Oksidi i kalciumit në temperaturë dhome dhe presion atmosferik është i ngurtë /
b) gazi i formuar është/ pa erë. 
c) gazi i formuar është pa ngjyrë /

 404. 1. c);  2. b);  3. a);  4. b)

 405. c) të shtoj në epruvetë akoma uj dhe ta përziej.

 406. c) dorzat gjatë përdorimit të hidroksidit të natriumit

 407. a) CH3−COOH

 408. d) еsteret

 409. c) esteret

 410. b) glukoza

 411. 1. c)
2. b)
3. a)
4. c)
5. a)

 412. c) nuk guxon të derdhet në lavabo, tokë dhe uj rrjedhës

 413. c) lidhja kovalente polare

 414. c) lidhja jonike
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 415. b) neutralizim

 416. b) 51 g substamce dhe  25 g uj

 417.  Ca(OH)2   +  2 HCl   →   CaCl2   +   2 H2O

 418. d) duke përzier 20 g sheqer pluhur dhe 200 g uj të nehtë

 419. b) ma i vogël se 15%
 420. 

Gjendja  agregate Ngjyra Tretshmëria në uj
Substanca A E ngurtë E bardhë Tretet në uj
Substanca B E lëngët E verdhë Nuk tretet në uj

 421. Përqindja e azotit në  N2O5  është  25,9%.

 422. 26,47% 
(100+36)g : 36g = 100% : х         ose        ω=100% ∙ ms/mr = 100% ∙ 36g/(100+36)g

 423. c) 40 g

 424. a) oksidi i magnezit   MgO
b) oksidi (IC) i sulfurit  SO2
c) acidi nitrika    HNO3
d) hidroksidi i kalciumit Ca(OH)2

 425. 2H2O → 2H2 + О2

 426. c) oksidi i kalciumit kimikisht reagon me ujin

 427. b) lajmrimi i gazit

 428. C4H8  +  6O2 → 4CO2  +  4H2O

 429. d) proteinat

 430. c) Na+, Cl- dhe H2O

 431. d) me ndezje liron sasi të madhe të energjisë

 432. b) me tërheqjen e fortë të joneve magnez dhe klorurë

 433. b) 18

 434. c) lidhjen polare kovalente ose kimike dhe të jonit

 435. a) triacil gliceroli dhe hidroksidi i natriumit

 436. d) me distilim

 437. d) me përzierjen e substancës A dhe B  do të formohej përzierja heterogjene.

 438. Substanca në tepricë është acidi klorhidrik.
Мasa e substancës së pa harxhuar është 7 g.

 439. c) po ka veçori metalike

 440. d) baza (hidroksidi)

 441. Ca(OH)2  +  CO2  →  CaCO3  +  H2O
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 442. b) hidrogjeni

 443. b) okidi (IC)- i karbonit

 444. b) jonet e kaliumit dhe klorit

 445. b) me ndrrimin e ngjyrës së indikatorit

 446. a) etan

 447. a) Si aroma në industrin ushimore përdoren  esteret / alkanet.
b) Si karburant në disa automobila përdoret përzierja  etil-glikolës dhe ujit / propan butan.

 448. a) CH3COONa  dhe H2O

 449. a) Lidhja peptide formohet në mes të grupës amino dhe   hidroksile / grupës karboksile.
b) Тriacilgliceridet janë estere të acideve yndyrore dhe alkoolit etanolit / glicerolit.
c)  Me hidrolizë në karbohidrate të thjeshta mundë të zbërthehen  monosaharidet / 

polisaharidet.

 450. 

Produktet e hidrolizës
Lloji i komponimit Amino acidet Acidet yndyrore Monosaharidi
Trikacilgliceroli +
Karbo hidratet +
Proteinet +
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 Lista e standardeve të arsimit të cilat testohen 
me detyrat në provim të fundit

BIOLOGJI
BI.1.1.1. di t’i theksojë karakteristikat themelore të botës së gjallë 
BI.1.1.2. e dallon natyrën e gjallë nga natyra jo e gjallë në ambient të drejtpërdrejtë rrethues dhe në raste tipike 
BI.1.1.3. i dallon ngjashmëritë dhe dallimet themelore në pikëpamje të veprimit të bimëve dhe të shtazëve 
BI.1.1.4. di t’i theksojë emërtimet e pesë mbretërive dhe i njeh përfaqësuesit tipikë të të njëjtave
BI.1.1.5. e di që ekzistojnë ndryshimet hapësinore dhe kohore te qeniet e gjalla dhe i njeh faktet themelore për këtë
BI.1.2.1. e di që organizmat më të vegjël janë krijuar nga një qelizë në të cilën zhvillohen

të gjitha proceset karakteristike jetësore dhe i di karakteristikat e strukturës së një qelize të tillë.
BI.1.2.2. e di që qeliza është njësia më e vogël e strukturës së të gjithë organizmave shumëqelizorë në ndarjet e te cilave 

zhvillohen proceset e llojllojshme, dhe i di karakteristikat themelore të strukturës së këtyre qelizave
BI.1.2.3. i di karakteristikat themelore të strukturës së bimëve, shtazëve dhe të njeriut dhe funksionet themelore të cilat kryhen 

në nivel të organizmave
BI.1.2.4. e njeh organizimin themelor të organeve në të cilat zhvillohen proceset e ndryshme jetësore
BI.1.2.5. e kupton se për të jetuar është e domosdoshme energjia të cilën e sigurojnë organizmat me ushqim
BI.1.2.6. e kupton që disa procese janë të përbashkëta për të gjitha qeniet e gjalla (frymëmarrja, ngacmueshmëria, 

lëvizshmëria, rritja, zhvillimi, shumëzimi)
BI.1.2.7. e di që organizmat funksionojnë si tërësi të pavarura në ndërveprim të përhershëm me ambientin rrethues
BI.1.3.1. e kupton që individi i një lloji i krijon pasardhësit e të të njëjtit lloj
BI.1.3.2. i di nocionet themelore për proceset e shumëzimit
BI.1.3.3. e di që secila qelizë në organizëm përmban material gjenetik
BI.1.3.4. di për nocionin dhe rolin themelor të kromozomit
BI.1.3.5. i di parimet themelore të trashëgimisë
BI.1.3.6. e di si ndikojnë gjenet dhe që veçoritë e fi tuara nuk trashëgohen
BI.1.3.7. e di që nga zigota krijohet organizmi dhe që ky proces quhet zhvillim 
BI.1.3.8. i di faktet themelore shkencore për evolucionin e jetës në Tokë
BI.1.3.9. e di që jeta në Tokë e ka origjinën e përbashkët me historinë e së cilës mundemi të njihemi në bazë të shënimeve të 

fosileve
BI.1.3.10. e di që zgjedhja natyrore është mekanizëm themelor i përshtatjes së organizmave
BI.1.4.1. i dallon nocionet themelore ekologjike (mjedisi jetësor, habitati – biotopi, bashkësia jetësore – biocenoza, popullata, 

nishi ekologjik, ekosistemi, bioma, biosfera) dhe i di faktet më të përgjithshme për to
BI.1.4.2. i dallon ndikimet e disa faktorëve abiotikë dhe biotikë ndaj organizmave dhe popullatës
BI.1.4.3. në shembullin e dhënë di t’i caktojë rrjedhat materiale dhe energjetike në ekosistem, pjesët e zinxhirëve të ushqimit 

dhe drejtimet e rrethqarkullimit të substancave kryesore (uji, karboni, azoti)
BI.1.4.4. i dallon kushtet jetësore të cilat mbizotërojnë në ekosistemet karakteristike të Serbisë dhe përfaqësuesit kryesorë të 

llojeve që i popullojnë
BI.1.4.5. i dallon pasojat themelore të zhvillimit të njerëzimit në natyrë (ndikimi i shirave të tharëta, vrimave të ozonit, shtimi i 

efektit të serrës së ngrohtë, ndryshimet globale klimatike) dhe llojet më të rëndësishme të ndotjes së ujit, ajrit, tokës
BI.1.4.6. e kupton ndikimin e njeriut ndaj llojllojshmërisë biologjike (zhdukja e llojeve, prerja e pyjeve, bujqësia intensive, 

hedhurina)
BI.1.4.7. i dallon proceset themelore të rëndësishme në mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit jetësor (riciklimi, kompost plehu) 

dhe në mbrojtjen e biodiversitetit (parqet nacionale, rezervatet natyrore)
BI.1.4.8. e di çfarë mund të ndërmarrë personalisht për mbrojtjen e ambientit të vet të drejtpërdrejtë rrethues
BI.1.5.1. i di masat themelore për mbajtjen e higjienës personale dhe higjienës së ambientit rrethues dhe e kupton pse është e 

rëndësishme t’u përmbahet 
BI.1.5.2. e kupton rëndësinë e aplikimit të shprehive higjienike në ushqim dhe veçanërisht rëndësinë e përpunimit termik të 

ushqimit
BI.1.5.3. e kupton rëndësinë e mbajtjes së higjienës së manarëve, shtazëve shtëpiake dhe të egra dhe sjelljes së duhur me to
BI.1.5.4. e kupton pse është me rëndësi që t’u përmbahet udhëzimeve zyrtare që kanë të bëjnë me sëmundjet infektuese 

(epidemitë dhe pandemitë)
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BI.1.5.5. i dallon shenjat themelore të çrregullimit të funksionit të disa organeve dhe simptomet themelore të infeksionit dhe e 
dallon gjendjen në të cilën mundet vetë të ndërhyjë nga gjendja kur duhet t’i drejtohet mjekut

BI.1.5.6. i kupton përparësitë dhe mangësitë e përdorimit të shtesave në ushqim dhe në të ushqyer (konservantet dhe 
përdorimi i pakontrolluar i vitaminave, antioksidantëve, mineraleve etj.) dhe rreziqet nga të cilat mund të shkaktojë 
ushqimin jo të baraspeshuar (dietat e reduktuara, marrja e tepërt e ushqimit dhe të ngjashme) dhe i njeh parimet 
themelore të kombinimit të rregullt të artikujve ushqimorë jetësorë

BI.1.5.7. e kupton se ndotja e mjedisit jetësor (ujit, ajrit, tokës, zhurma, etj.) dhe disa dukuri natyrore (rrezatimi UC) ndikojnë 
në mënyrë jo të volitshme ndaj shëndetit të njeriut

BI.1.5.8. e di dhe e kupton çfarë rëndësie për shëndet ka aktiviteti mesatar fi zik dhe respektimi i  ritmeve biologjike (gjumi, 
pushimi)

BI.1.5.9. e kupton që ekzistojnë sëmundjet seksuale, i njeh masat e parandalimit dhe rrugët e mundshme të infektimit, si edhe 
pasojat e tyre negative për shëndet

BI.1.5.10. e di që ekzistojnë ndryshimet natyrore në sjellje të cilat krijohen si pasojë e ndryshimeve fi ziologjike (adoleshenca, 
menopauza), e di që në moshën e adoleshencës mund të paraqiten problemet zhvillimore psikologjike (çrregullimi në 
ushqim, çrregullimet në sjellje, çrregullimet e gjumit e të ngjashme)

BI.1.5.11. e kupton përgjegjësinë dhe rrezikun e hyrjes parakohe në marrëdhënie seksuale dhe e kupton pse abortusi në moshën 
e zhvillimit ka pasoja negative ndaj shëndetit fi zik dhe mendor

BI.1.5.12. e di që sëmundjet e vartësisë (përdorimi i tepërt i duhanit, alkoolit, drogës) ndikojnë në mënyrë të pavolitshme ndaj 
cilësisë së përgjithshme të jetës dhe di kujt mund t’i drejtohet për ndihmë (institucioneve dhe ekspertëve)

BI.1.5.13. di si duhet të sillet ndaj personit i cili vuan nga sëmundja e vartësisë ose është HIV pozitiv
BI.2.1.1. i aplikon kriteret për të dalluar qenien e gjallë nga ajo jo e gjallë në material karakteristik biologjik (me preparate, me 

eksperimente)
BI.2.1.2. i dallon dhe i përdor kriteret për të dalluar bimët dhe shtazët dhe i aplikon në raste tipike
BI.2.1.3. i njeh kriteret sipas të cilave mbretëritë dallohen në mënyrë të ndërsjelltë në bazë të veçorive të tyre deri në nivelin e 

tipit/klasës 
BI.2.1.4. di ta shpjegojë lidhjen midis ndryshimeve në ambient hapësinor dhe kohor dhe ndryshimet të cilat ndodhin te 

qeniet e gjalla në rrethanat kur ndikon një numër më i vogël i faktorëve ndaj bashkësisë tipike të qenieve të gjalla ose 
organizmave

BI.2.2.1. e kupton se ekzistojnë dallime të caktuara në krijimin e qelizave varësisht nga funksioni të cilin e ushtrojnë në 
organizma shumëqelizorë (dallimet midis qelizës bimore dhe shtazore, midis qelisës kockore dhe muskulore e të 
ngjashme)

BI.2.2.2. di të krahasojë ngjashmëritë dhe dallimet midis nivelit të organizimit të individit: e di që qelizat të cilat e kryejnë 
funksionin e njëjtë grupohen dhe i formojnë indet, indet  me funksion të njëjtë i formojnë organet, kurse organet me 
funksion të njëjtë i formojnë sistemet e organit

BI.2.2.3. i njeh karakteristikat dhe funksionet themelore të krijimit të jashtëm të bimëve, shtazëve dhe të njeriut
BI.2.2.4. e kupton që për jetë është e domosdoshme energjia e cila prodhohet, depozitohet dhe shfaqet në procese specifi ke në 

qelizë dhe që ky quhet metabolizëm
BI.2.2.5. e kupton që qelizat bimore, në saje të strukturës specifi ke, mund ta lidhin energjinë dhe t‘i krijojnë (sintetizojnë) 

materiet e ndërlikuara (të ushqyeshme)
BI.2.2.6. e kupton se edhe në qelizë bimore edhe shtazore të materies së ndërlikuar mund të dekompozohet, me ç’rast lirohet 

energjia në procesin i cili quhet frymëmarrje
BI.2.2.7. e njeh shprehjen homeostaza dhe di ta shpjegojë çfarë domethënie ka kjo
BI.2.2.8. e di që është i domosdoshëm koordinimi i funksioneve në organizma shumëqelizorë dhe e di cilat sisteme organike e 

bëjnë të mundur këtë integrim
BI.2.2.9. e di që sistemet nervore dhe endokrine e kanë rolin në mbajtjen e homeostazës
BI.2.3.1. i kupton dallimet themelore midis shumëzimit seksual dhe joseksual
BI.2.3.2. e kupton mekanizmin e krijimit të zigotës
BI.2.3.3. e kupton pse pasardhësit ngjajnë në prindër dhe në paraardhësit e tyre, por nuk janë identikë me ta
BI.2.3.4. e di që në zhvillim të organizmit krahas materialit gjenetik ndikon edhe mjedisi jetësor
BI. 2.3.5. e vëren se ekzistojnë dallimet midis individëve të të njëjtit lloj dhe llojeve të ndryshme dhe e di që ato janë krijuar me 

veprimin e mekanizmave të evolucionit
BI. 2.3.6. e vëren përshtatshmërinë e organizmave dhe e kupton se gjatë evolucionit zgjedhja natyrore sjell deri te përshtatja e 

organizmave në kushtet e mjedisit jetësor
BI.2.4.1. i përdor nocionet ekologjike në përshkrimin e situatave tipike në  natyrë
BI.2.4.2. di dhe i emëron siç duhet pjesët e ekosistemit, bashkësive dhe popullatave dhe di t’i përshkruajë lidhjet midis pjesëve
BI.2.4.3. di që në shembuj të llojllojshëm t’i caktojë materialet kryesore dhe rrjedhat energjetike në ekosistem, marrëdhëniet 

themelore të ushqimit dhe veçoritë më të rëndësishme të biocenozave dhe popullatave
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BI.2.4.4. di që në natyrë ekziston rrethqarkullimi i disa substancave (uji, karboni dhe azoti)
BI.2.4.5. i dallon biomët e ndryshëm dhe e di renditjen e tyre themelore në tokë
BI.2.4.6. i dallon kushtet jetësore të cilat mbizotërojnë në disa ekosisteme të Evropës dhe të botës dhe përfaqësuesit 

karakteristikë të llojeve të cilat i popullojnë
BI.2.4.7. di t’i shpjegojë përshtatshmëritë themelore të organizmave të gjallë në mjedis ajror, ujor dhe tokësor
BI.2.4.8. i kupton pasojat e ndotjes së ujit, ajrit dhe tokës, si edhe rëndësisë së ruajtjes së burimeve natyrore dhe kursimit të 

energjisë
BI.2.4.9. e kupton rëndësinë e të të mirave natyrore në mbrojten e natyrës (parqet natyrore, rezervatet natyrore, kopshtet 

botanike, kopshtet zoologjike)
BI.2.5.1. i njeh mekanizmat themelorë të veprimit të masave parandaluese në ruajtjen e shëndetit 
BI.2.5.2. e kupton rëndësinë dhe i njeh parimet themelore të kombinimit të rregullt të artikujve ushqimorë jetësorë
BI.2.5.3. e di si ruhet vlera ushqyese e artikujve ushqimorë
BI.2.5.4. i di mekanizmat me të cilët ndotja e mjedisit jetësor e rrezikon shëndetin e njeriut
BI.2.5.5. i di mekanizmat e veprimit të materieve kimike ndaj proceseve fi ziologjike në organizëm dhe ndaj sjelljes (ndikimi i 

alkoolit, llojet e ndryshme të narkotikëve, pijeve energjetike e të ngjashme)
BI.3.1.1. i aplikon kriteret për të dalluar qenien e gjallë nga ajo jo e gjallë në raste të skajshme dhe në shembujt atipikë (virusët, 

pjesët e organizmave, frytet e të ngjashme)
BI.3.1.2. di të shpjegojë pse është diçka e klasifi kuar si e gjallë ose jo e gjallë
BI.3.1.3. i kupton kriteret sipas të cilave dallohen bimët dhe shtazët dhe di t’i aplikojë në raste atipike
BI.3.1.4. i njeh kriteret sipas të cilave mbretëritë në mënyrë të ndërsjellë dallohen në bazë të veçorive të tyre deri në nivelin e 

klasës/rendit të grupeve më të rëndësishme
BI.3.1.5. di të shpjegojë lidhjen midis ndryshimeve në ambient hapësinor dhe kohor dhe ndryshimet të cilat ndodhin te qeniet 

e gjalla në situata të ndërlikuara në bashkësi të ndërlikuara
BI.3.2.1. i di karakteristikat dhe funksionet themelore të strukturës së brendshme të bimëve, shtazëve dhe të njeriut
BI.3.2.2. e kupton lidhshmërinë morfologjike të nivelit të organizimit dhe kushtëzimin e tyre reciprok funksional
BI.3.2.3. i kupton shkaqet e zhvillimit dhe të ndërlikimit të strukturës dhe funksionet gjatë evolucionit
BI.3.2.4. e kupton se për realizimin e sjelljes karakteristike është i domosdoshëm integrimi funksional i më shumë sistemeve të 

organeve dhe e kupton rëndësinë e një integrimi të tillë të sjelljes për të mbijetuar
BI.3.2.5. i kupton ngjashmëritë dhe dallimet në integrimin e materialit dhe funksionet e individit gjatë ciklit jetësor
BI.3.2.6 i di dhe i kupton karakteristikat kryesore morfologjike dhe funksionale të organeve të cilat e informojnë organizmin 

për gjendjen në ambient rrethues dhe rolin e tyre në mbajtjen e baraspeshimit të brendshëm (roli i sistemit nervor)
BI.3.2.7. e di dhe i kupton karakteristikat morfologjike dhe funksionale të organeve të cilat reagojnë ndaj ndryshimeve në 

ambient rrethues dhe karakteristikat e organit që e kthejnë organizmin në ekuilibër atëherë kur ka devijuar (gjendja e 
stresit – roli i sistemit endokrin)

BI.3.2.8. e di dhe e kupton cilat janë pasojat e gjendjes së stresit për organizëm
BI.3.3.1. e kupton dallimin midis qelizave trupore dhe seksuale në pikëpamje të kromozomit dhe ndarjeve
BI.3.3.2. e kupton që qelizat seksuale krijohen nga qelizat e veçanta në organizëm
BI.3.3.3. e di funksonin e materialit gjenetik dhe rolin e tij themelor në qelizë
BI.3.3.4. e di që numri i kromozomit në qelizë është karakteristikë e llojit 
BI.3.3.5. e kupton se si mekanizmat e ndryshëm të evolucionit, duke e ndryshuar shpeshtësinë e veçorive në popullatë e 

shkaktojnë evolucionin
BI.3.3.6. e kupton që njeriu mund të ndikojë në drejtim dhe shpejtësi të ndryshimeve evolutive të popullatave të veta dhe 

popullatave të llojeve të tjera
BI.3.4.1. di të shpjegojë se si pjesët e ndryshme të ekosistemit ndikojnë njëri ndaj tjetrit si edhe marrëdhëniet e ndërsjella të 

popullatave në biocenozë
BI.3.4.2. e kupton se me rrjedhat materiale gjithnjë bartet edhe energjia dhe anasjelltas dhe i interpreton raportet e ushqimit 

në ekosistem (autotrofi te, heterotrofi te, komplekse  saprotrofi te jetësore, zinxhiri i ushqimit dhe piramidat trofi ke) 
BI.3.4.3. e kupton rëndësinë e qarkullimit të disa substancave në natyrë (ujit, karbonit dhe azotit)
BI.3.4.4. e kupton organizimin hapësinor dhe kohor të bashkësive jetësore dhe të popullatave
BI.3.4.5. e parasheh në bazë të kushteve të dhëna të mjedisit tipin e ekosistemit i cili në këto kushte krijohet
BI.3.4.6. i njeh mekanizmat me të cilët zhvillimi i njerëzimit shkakton ndryshime në natyrë (ndikimi i shirave të tharta, 

vrimave të ozonit, shtimi i efektit të serrës së ngrohtë, ndryshimet globale klimatike)
BI.3.4.7. i njeh mekanizmat e veprimit të masave mbrojtëse të mjedisit jetësor, natyrës dhe biodiversitetit 
BI.3.4.8. e kupton pse zhvillimi i pakufi zuar i njerëzimit nuk mund të mbahet në kushte të kufi zuara të tërë planetit
BI.3.5.1. i njeh shkaqet dhe pasojat fi ziologjike të sëmundjeve infektuese
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BI.3.5.2. i njeh parimet themelore të shërimit të sëmundjeve infektuese dhe të tjera
BI.3.5.3. i kupton proceset themelore biologjike të cilat qëndrojnë në bazë të ushqimit të rregullt fi ziologjik 
BI.3.5.4. i njeh komponentet kryesore të artikujve ushqimorë dhe vlerën e tyre ushqyese
BI.3.5.5. i njeh simptomet dhe karakteristikat kryesore të sëmundjeve të metabolizmit dhe shkaqet për shkak të të cilave 

krijohen  (majmëria, anoreksia, bulimia, sëmundja e sheqerit)
BI.3.5.6. i kupton mekanizmat e çrregullimit të funksionit të disa organeve
BI.3.5.7. i njeh mekanizmat themelorë biologjikë të cilët ndikojnë që të shkaktohen sëmundjet e vartësisë
BI.3.5.8. i kupton mekanizmat e gjendjes së stresit dhe ndikimin e emocioneve të fuqishme negative ndaj proceseve fi ziologjike 

në organizëm dhe ndaj sjelljes së individëve.

GJEOGRAFIA
GJE.1.1.1. e kupton nocionin e orientimit dhe i thekson mënyrat e orientimit
GJE.1.1.2. i pohon dhe i përshkruan mënyrat e përfaqësimit të Sipërfaqes së tokës (globi dhe harta gjeografi ke)
GJE.1.1.3. i dallon dhe i lexon elementet gjeografi ke dhe plotësuese të hartës
GJE.1.2.1. i emëron trupat qiellorë në Sistemin diellor dhe e numëron renditjen e tyre
GJE.1.2.2. e përshkruan formën e Tokës dhe i dallon dukuritë dhe proceset lidhur me lëvizjet e saj
GJE.1.2.3. i emëron sferat e Tokës (litosferën, atmosferën, hidrosferën, biosferën) dhe i dallon veçoritë e tyre themelore
GJE.1.3.1. i njeh nocionet themelore për popullsi dhe për vendbanime dhe e dallon  renditjen e tyre hapësinore
GJE.1.3.2. e përkufi zon nocionin e ekonomisë dhe i dallon veprimtaritë ekonomike dhe degët ekonomike
GJE.1.4.1. i dallon veçoritë themelore natyrore dhe shoqërore të shtetit tonë
GJE.1.4.2. i emëron kontinentet dhe i dallon veçoritë e tyre themelore natyrore dhe shoqërore
GJE.2.1.1. i cakton anët e botës në hapësirë dhe në hartë gjeografi ke
GJE.2.1.2. e cakton pozitën e vendeve dhe të pikave në hartë gjeografi ke
GJE.2.1.3. i dallon dhe i shpjegon faktet gjeografi ke – objektet, dukuritë, proceset dhe marrëdhëniet të cilat janë përfaqësuar me 

model, fotografi , grafi k, tabelë dhe skemë
GJE.2.1.4. i pasqyron të dhënat e ofruara gjeografi ke në hartë memece me mjete kartografi ke dhe shprehëse (me ngjyra, vija, 

shenja të thjeshta gjeometrike, shenja simbolike...), me grafi k, tabelë dhe skemë
GJE.2.2.1. i përshkruan trupat qiellorë dhe lëvizjet e tyre
GJE.2.2.2. i dallon dhe i shpjegon faktet gjeografi ke – objektet, dukuritë, proceset dhe raportet në Sferat e tokës (litosferë, 

atmosferë, hidrosferë, biosferë)
GJE.2.3.1. e dallon dhe e shpjegon lëvizjen e popullsisë (natyrore dhe mekanike) dhe strukturat e popullsisë
GJE.2.3.2. i emëron organizatat ndërkombëtare në botë (BE, UNICEF, KB, UNESCO, FAO, Kryqi i kuq...)
GJE.2.4.1. i përshkruan veçoritë natyrore dhe shoqërore të shtetit tonë dhe i numëron rajonet e saj gjegorafi ke
GJE.2.4.2. i përshkruan veçoritë natyrore dhe shoqërore të kontinenteve dhe i numëron rajonet e tyre gjeografi ke
GJE.3.1.1. nxjerr përfundime për lidhjet hapësinore (topografi ke) dhe kauzale të fakteve gjeografi ke – objekteve, dukurive, 

proceseve dhe raporteve në bazë të analizës së hartës gjeografi ke 
GJE.3.2.1. i dallon dimensionet e Tokës dhe i shpjegon pasojat e Formës së Tokës dhe të lëvizjeve të saj
GJE.3.2.2. i shpjegon ligjshmëritë fi ziko-gjeografi ke në mbështjellës gjeografi k (zonalitetin klimatik dhe biogjeografi k) dhe i 

thekson masat për mbrojtjen e saj, ripërtëritjen dhe përparimin
GJE.3.3.1. e shpjegon ndikimin e faktorëve natyrorë dhe shoqërorë ndaj zhvillimit dhe zhvendosjes së popullsisë dhe 

vendbanimeve 
GJE.3.3.2. e shpjegon ndikimin e faktorëve natyrorë dhe shoqërorë ndaj zhvillimit dhe zhvendosjes së ekonomisë dhe 

veprimtarive ekonomike 
GJE.3.4.1. i shpjegon lidhjet gjeografi ke (hapësinore dhe kauzale, të drejtpërdrejta dhe jo të drejtpërdrejta) dhe ligjshmëritë (të 

përgjithshme dhe të veçanta) në shtetin tonë dhe di t’i veçojë  rajonet gjeografi ke
GJE.3.4.2. i shpjegon lidhjet gjeografi ke (hapësinore dhe kauzale, të drejtpërdrejta dhe jo të drejtpërdrejta) dhe ligjshmëritë (të 

përgjithshme dhe të veçanta) në Evropë dhe i t’i veçojë  rajonet gjeografi ke
GJE.3.4.3. i shpjegon lidhjet gjeografi ke (hapësinore dhe kazuale, të drejtpërdrejta dhe jo të drejtpërdrejta) dhe ligjshmëritë (të 

përgjithshme dhe të veçanta) në kontinente jashtëevropiane dhe di t’i veçojë rajonet gjeografi ke.

HISTORIA
HI.1.1.1. i emëron dhe i dallon përcaktimet themelore kohore 
HI.1.1.2. i emëron periudhat historike dhe e di radhitjen e periudhave historike  
HI.1.1.3. e di ndarjen në parahistorike dhe historike
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HI.1.1.4. di ta caktojë cilit shekulli i takojnë vitet e rëndësishme nga e kaluara
HI.1.1.5. di të caktojë cilës periudhe historike i takojnë vitet e rëndësishme nga e kaluara
HI.1.1.6. e dallon kuptimin e nocioneve themelore nga historia e qytetërimit
HI.1.1.7. i emëron dukuritë më të rëndësishme nga historia kombëtare
HI.1.1.8. i emëron dukuritë më të rëndësishme nga historia e përgjithshme
HI.1.1.9. e di në çfarë hapësire janë zhvilluar dukuritë më të rëndësishme dhe ngjarjet nga historia kombëtare dhe nacionale
HI.1.1.10. di t’i theksojë shkaqet dhe pasojat e dukurive më të rëndësishme nga e kaluara
HI.1.2.1. i dallon në bazë të burimeve karakteristike historike (tekstuale, vizuale, materiale)  për cilën dukuri historike, ngjarje 

dhe personalitet është fj ala
HI.1.2.2. e bën dallimin midis burimit tekstual historik dhe teksteve të tjera të njohura për nxënësin, të cilat fl asin për dukuritë 

e njëjta historike
HI.1.2.3. i dallon informatat historike të thjeshta dhe karakteristike të dhëna në formë të fotografi së
HI.1.2.4. di t’i lexojë informatat historike të thjeshta dhe karakteristike të dhëna në formën e hartës historike në të cilën është 

theksuar legjenda
HI.1.2.5. di t’i lexojë informata historike të thjeshta dhe karakteristike të dhëna në formë të tabelës
HI.1.2.6. di t’i lexojë informatat historike të thjeshta dhe karakteristike të dhëna në formë të grafi konit
HI.1.2.7. e di që dukuritë e njëjta historike mund të interpretohen në mënyrë të ndryshme
HI.1.2.8. i dallon interpretimet e ndryshme të dukurisë së njëjtë historike në shembuj të thjeshtë
HI.2.1.1. di të lidhë personalitetin dhe fenomenin historik me periudhën përkatëse kohore dhe me periudhën historike
HI.2.1.2. e dallon se ekziston lidhshmëri e historisë kombëtare, rajonale dhe botërore
HI.2.1.3. e dallon që ekziston lidhshmëri e historisë rajonale dhe botërore
HI.2.1.4. e dallon që ekziston lidhshmëri e dukurive nga e kaluara me dukuritë nga e sotmja
HI.2.1.5. e di dhe i kupton shkaqet dhe pasojat e fenomeneve të rëndësishme historike në historinë kombëtare
HI.2.1.6. e di dhe i kupton shkaqet dhe pasojat e pikë kthesave të rëndësishme historike nga historia e përgjithshme
HI.2.2.1. di të nxjerrë përfundime për cilën ngjarje, fenomen dhe personalitet është fj ala në bazë të përmbajtjes së burimeve 

karakteristike tekstuale historike
HI.2.2.2. di të përfundojë për cilin fenomen historik është fj ala në bazë të burimeve karakteristike vizuale historike
HI.2.2.3. di të caktojë nga cila epokë ose nga cila hapësirë gjeografi ke rrjedh burimi historik kur teksti i burimit është i 

panjohur për nxënësin, por në të janë theksuar informatat eksplicite për veçoritë e epokës ose të hapësirës gjeografi ke
HI.2.2.4. di të caktojë këndvështrimin ndaj dukurisë historike (fi tuesin ose humbësin/të mundurin) në bazë të krahasimit të dy 

burimeve historike të cilat fl asin për ngjarjen, fenomenin e njëjtë historik
HI.2.2.5. e dallon që ekziston njëanshmëri në disa interpretime të personaliteteve historike, ngjarjeve, fenomeneve
HI.3.1.1 di ta aplikojë njohurinë nga kronologjia historike (di saktësisht ta caktojë cilit dhjetëvjetëshi në shekull, periudhë 

historike i takon një vit i caktuar, një personalitet dhe ndonjë fenomen historik)
HI.3.1.2. di të shpjegojë veçantitë e dukurive të rëndësishme historike dhe t’i aplikojë në kontekst përkatës historik
HI.3.1.3. i di hollësirat specifi ke nga historia kombëtare dhe e përgjithshme
HI.3.1.4. e kupton në çfarë mënyre janë të lidhura dukuritë nga historia kombëtare, rajonale dhe e përgjithshme
HI.3.1.5. e kupton si janë të lidhura dukuritë nga e kaluara dhe e sotmja
HI.3.1.6. di të përfundojë pse janë shkaktuar disa ngjarje të caktuara historike dhe cilat janë pasojat e ngarjeve të rëndësishme 

historike
HI.3.2.1. di të bëjë përzgjedhjen e burimeve historike
HI.3.2.2. di të analizojë dhe të vlerësojë rëndësinë e burimit historik
HI.3.2.3. di të analizojë dhe të vlerësojë më afër origjinën kronologjike të burimit
HI.3.2.4. di të caktojë në bazë të analizës së burimit historik kontekstin në të cilin është krijuar burimi dhe kontekstin për të 

cilin fl et burimi (kontekstin ideologjik, kulturologjik, social, politik, gjeografi k të burimit)
HI.3.2.5. di të lexojë informatat historike në modalitete të ndryshmе simbolike dhe t’i lidhë me njohuri paraprake historike (të 

përfundojë në bazë të hartës historike pa legjendë të ofruar, i krahson dy grafi konë dhe nxjerr përfundim për dukuri)
HI.3.2.6. di t’i veçojë dallimet dhe ngjashmëritë në interpretimet dhe burimet që kanë të bëjnë me të njëjtën dukuri historike
HI.3.2.7. di të shprehë qëndrimin dhe mendimin për një interpretim të caktuar të fenomenit historik dhe të caktojë llojin e 

njëanshmërisë (manipulimin, propagandën, stereotipin...)
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FIZIKA
FI.1.1.1. di të dallojë forcën e gravitetit  dhe forcën e fërkimit e cila vepron ndaj trupave të cilët qëndrojnë në vend ose lëvizin 

në  mënyrë të njëjtrajtshme
FI.1.1.2. di të dallojë drejtimin e veprimit të forcës magnetike dhe elektrostatike
FI.1.1.3. e kupton sistemin e enëve të mbyllura mes vete 
FI.1.2.1. di të dallojë llojin e lëvizjes sipas formës së trajektores
FI.1.2.2. di të dallojë lëvizjen e njëtrajtshme
FI.1.2.3. di të llogarisë  shpejtës inë mesatare, rrugën e kaluar ose kohën e kaluar nëse i ka të njohura dy madhësitë e tjera
FI.1.3.1. di të dallojë që rryma kalon vetëm përmes materialeve përçuese
FI.1.3.2. di t’i dallojë efektet magnetike të rrymës elektrike
FI.1.4.1. di të lexojë shkallën matëse dhe di të caktojë vlerën e ndarjes më të vogël
FI.1.4.2. di të dallojë kriteret dhe instrumentet për matjen e gjatësisë, masës, vëllimit, temperaturës dhe kohës
FI.1.4.3. di t’i përdorë njësitë themelore për gjatësi, masë, vëllim, temperaturë dhe kohë 
FI.1.4.4. di t’i dallojë njësitë për shpejtësi
FI.1.4.5. i di rregullat themelore të matjes, psh., zeroja e peshores, pozita horizontale, shiriti  matës i tendosur 
FI.1.4.6. di ta masë gjatësinë, masën, vëllimin, temperaturën dhe kohën
FI.1.5.1. e di që gjendja agregate e trupit varet nga temperatura e tij
FI.1.5.2. di t’i dallojë që me punë mekanike mund ta ndryshojë temperaturën e trupit
FI.2.1.1. di të dallojë forcën elastike, forcën e shtypjes dhe veçoritë e inercisë
FI.2.1.2. i di veçoritë themelore të forcës së gravitetit dhe elastike, dhe forcës së shtypjes
FI.2.1.3. di të dallojë kur leva është në gjendje të baraspeshimit
FI.2.1.4. e kupton se si raportet e forcës ndikojnë ndaj llojit të lëvizjes
FI.2.1.5. e kupton dhe e aplikon konceptin e dendësisë
FI.2.1.6. e di që presioni hidrostatik varet nga lartësia e shtyllës së fl uidit
FI.2.2.1. di të dallojë lëvizjen e përshpejtuar
FI.2.2.2. e di çfarë është lëvizja mekanike dhe cilat madhësi fi zike e përshkruajnë
FI.2.2.3. di të dallojë nocionet themelore të cilat e përshkruajnë lëvizjen me lëkundje
FI.2.3.1. di të përdorë njësitë e rëndësishme të nxjerra SI dhe i di shenjat e tyre
FI.2.3.2. di të dallojë masat e lejuara të masës jashtë SI, psh., litrin ose tonën
FI.2.3.3. di të përdorë prefi ksat dhe të shndërrojë vlerat e numërta të madhësive fi zike nga një njësi në tjetrën, psh., kilometrat 

në metra
FI.2.3.4. e di kur matjet i përsërisim më shumë herë
FI.2.4.1. di të dallojë përçuesit elektrikë dhe izoluesit
FI.2.4.2. i di emërtimet e elementeve themelore të qarkut elektrik
FI.2.4.3. di të dallojë a janë të lidhura burimet e tensionit në seri ose në mënyrë paralele
FI.2.4.4. di ta llogarisë rezistencën, forcën e rrymës ose tensionin nëse i ka të njohura dy madhësitë e tjera
FI.2.4.5. di të dallojë efektet e nxehtësisë së rrymës elektrike
FI.2.4.6. i kupton nocionet e energjisë dhe forcat e rrymës elektrike
FI.2.5.1. e di që energjia kinetike dhe potenciale varen nga shpejtësia, përkatësisht lartësia në të cilën gjendet
FI.2.5.2. di të dallojë dukuritë te të cilat energjia elektrike harxhon në punë mekanike 
FI.2.5.3. di të dallojë noconet e punës dhe forcat
FI.2.5.4. e di që energjia e brendshme varet nga temperatura
FI.2.5.5. e di që vëllimi i trupit varet nga temperatura
FI.2.6.1. i kupton dhe i aplikon formulimet themelore matematikore të raporteve dhe të ligjësive në fi zikë, psh., përpjesëtimin 

e drejtpërdrejtë dhe të anasjelltë
FI.2.6.2. di t’i dallojë madhësitë fi zike të vektorit, psh., shpejtësinë dhe forcën
FI.2.6.3. di ta përdorë dhe e interpreton pasqyrimin tabelar dhe grafi k të vartësisë të madhësive fi zike
FI.3.1.1. i kupton dhe i aplikon kushtet e baraspeshimit të levës
FI.3.1.2. e di çfarë është raporti i forcave të cilat ndikojnë ndaj trupit i cili qëndron në vend  ose lëviz në mënyrë të 

njëtrajtshme
FI.3.1.3. e di çfarë është presioni i trupave të ngurtë dhe prej çkafi t varet
FI.3.1.4. e kupton dhe e aplikon konceptin e presionit dhe të fl uidëve
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FI.3.2.1. di t’i aplikojë marrëdhëniet midis madhësive fi zike të cilat e përshkruajnë lëvizjen e njëtrajtshme të ndryshueshme 
drejtvizore

FI.3.2.2. di t’i aplikojë raportet midis madhësive fi zike të cilat e përshkruajnë lëvizjen me lëkundje 
FI.3.2.3. e di si e ndryshojnë pozitën dhe shpejtësinë me rastin e lëvizjes me lëkundje
FI.3.2.4. i di madhësitë themelore fi zike të cilat e përshkruajnë lëvizjen me valë
FI.3.2.5. di t’i dallojë veçoritë themelore të zërit dhe të dritës
FI.3.2.6. e di si përthyhet dhe refuzohet drita
FI.3.3.1. di t’i shndërrojë njësitë e madhësive të nxjerra fi zike në njësi përkatëse të sistemit SI
FI.3.3.2. di ta masë forcën e rrymës dhe tensionin në qark elektrik
FI.3.3.3. e di çfarë është gabimi i matjes
FI.3.4.1. e di si lidhen rezistuesit dhe instrumentet në qark elektrik
FI.3.5.1. e kupton që energjia e përgjithshme mekanike e trupit me rastin e rënies së lirë mbahet
FI.3.5.2. di t’i dallojë proceset karakteristike dhe shprehjet të cilat i përshkruajnë ndryshimet e gjendjeve agregate.

KIMIA
KI.1.1.1. të bëjë dallimin midis elementeve, lidhjeve dhe përzierjeve nga jeta e përditshme në bazë të ndërlikueshmërisë së tyre
KI.1.1.2. për aplikimin praktik të elementeve, lidhjeve dhe përzierjeve nga ambieni i vet rrethues në bazë të veçorive të tyre
KI.1.1.3. në bazë të cilave veçori substancat mund të dallohen, cilave lloje të ndryshimeve të substancës i nënshtrohen si edhe 

me rastin e ndryshimeve masa e përgjithshme e substancës nuk ndryshon
KI.1.1.4. se substancat e pastra janë ndërtuar nga atomi, molekula dhe joni, dhe këto atome dallohen ndërveti sipas strukturës 

së elektrizuar dhe të ndërlikuar
KI.1.1.5. lloji i lidhjes kimike në molekula të elementeve, të lidhjeve kovalente dhe jonike
KI.1.1.6. kuptimi cilësor i simboleve të elementeve më të rëndësishme kimike, formulave kimike të përfaqësuesve më të 

rëndësishëm klasave të lidhjeve joorganike dhe organike, dhe kuptimi cilësor i barazimeve kimike të reaksioneve të 
oksidimit

KI.1.1.7. çfarë janë tretësirat, si krijohen dhe shembujt e tretësirës në jetën e përditshme
KI.1.1.8. kuptimi i këtyre shprehjeve: substanca, përzierja, tretësira, hollimi, elementi, lidhja, atomi, molekula, joni, lidhja 

kovalente, lidhja e jonit, oksidimi, oksidi, thartira, baza, kripa, indikatori
KI.1.1.9. e ngroh substancën në mënyrë të sigurt
KI.1.1.10. e mat masën, vëllimin dhe temperaturën e substancës
KI.1.1.11. e përbën aparaturën dhe e bën procedurën e kullimit
KI.1.1.12. në eksperimente të thjeshta i shqyrton veçoritë e substancës (gjendja agregate, aroma, ngjyra, veçoritë magnetike, 

tretshmëria), si edhe t’i përshkruajë këto veçori
KI.1.2.1. veçoritë themelore fi zike dhe kimike të jometaleve dhe të metaleve (gjendja agregate, përçueshmëria e nxehtësisë dhe 

e elektricitetit dhe reaksionin me oksigjen)
KI.1.2.2. lidhjen midis veçorive të jometaleve dhe metaleve dhe aplikimet e tyre praktike
KI.1.2.3. t’i dallojë metalet (Na, Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Au) në bazë të veçorive të tyre fi zike dhe kimike
KI.1.2.4. që në bazë të formulës i emëron klasat themelore të lidhjeve joorganike
KI.1.2.5. shembujt e oksidit, thartirës, bazës dhe kripës në jetën e përditshme si edhe aplikimin praktik të këtyre lidhjeve
KI.1.2.6. veçoritë themelore fi zike dhe kimike të oksidit, thartirës, bazës dhe kripës
KI.1.2.7. të përcaktojë veçoritë themelore fi zike të oksidit (gjendjen agregate, ngjyrën, aromën)
KI.1.2.8. të dëshmojë veçoritë e tharta-bazike të substancës me rastin e indikatorit
KI.1.2.9. të ekzaminojë tretshmërinë e kripës
KI.1.2.10. në mënyrë të sigurtë t’i përdorë substanat, me enë dhe pajisje
KI.1.3.1. formulat, emërtimet dhe grupet funksionale të hidrokarbureve më të rëndësishme, alkoolit, lidhjeve karbonile, 

acideve karboksile dhe esterit
KI.1.3.2. veçoritë themelore fi zike dhe kimike të hidrokarbureve, alkoolit, lidhjeve karbonile, acideve karboksile dhe estereve
KI.1.3.3. rëndësia praktike e hidrokarbureve, alkoolit, lidhjeve karbonile, acideve karboksile dhe estereve në jetën e përditshme
KI.1.4.1. t’i theksojë veçoritë fi zike (gjendjen agregate dhe tretshmërinë) të yndyrërave dhe vajrave, karbohidrateve, proteinave
KI.1.4.2. shembujt dhe përfaqësimin e yndyrërave dhe të vajrave, karbohidrateve dhe proteinave në artikuj ushqimorë
KI.1.5.1. rëndësinë e veprimit të sigurt me substanca, mënyrat e depozitimit të tyre të rregullt, me qëllim të ruajtjes së 

shëndetit dhe të mjedisit jetësor
KI.2.1.1. se si lloji i lidhjes kimike i përcakton veçoritë e substancës (temperaturat e shkrirjes dhe të vlimit, si edhe 

tretshmërinë e substancës)
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KI.2.1.2. kuptimi i shprehjes: materia, përzierja homogjene, përzierja heterogjene, analiza dhe sinteza, neutralizimi, 
substitucioni, adicioni, anhidriti, izomeri, izotopi

KI.2.1.3. çfarë është tretësira e ngopur, jo e ngopur, dhe shumë e ngopur
KI.2.1.4. të përbëjë formulat e përfaqësuesve më të rëndësishëm të klasave të lidhjeve dhe të barazimeve joorganike dhe 

organike të reaksioneve kimike të neutralizimit dhe të supstitucionit
KI.2.1.5. të zgjedhë mënyrën më të përshtatshme për shtimin e shpejtësisë së tretjes së substancës (me shtimin e temperaturës 

së tretësit, me imtësimin e substancës, me përzierje)
KI.2.1.6. ndryshimin e përqendrimit të tretësirës me shtimin e substancës së tretur ose tretësit (hollimin dhe përqendrimin)
KI.2.1.7. në eksperimente i shqyrton veçoritë e substancës dhe të dhënat për substancat i pasqyron në mënyrë tabelare dhe 

skematike
KI.2.1.8. e llogarit përbërjen në përqindje të lidhjeve në bazë të formulës dhe masës së reaktantëve dhe të produkteve në bazë 

të barazimit kimik, kjo domethënë të tregojë në bazë të llogaritjes se masa e përgjithshme e substancës nuk ndryshon 
me rastin e reaksioneve kimike

KI.2.1.9. e llogarit masën e substancës së tretur dhe të tretësitë në bazë të përqendrimit në përqindje të tretësirës dhe anasjelltas
KI.2.1.10. ta bëjë tretësirën e përqendrimit të caktuar në përqindje
KI.2.2.1. në bazë të emërtimit të oksidit, acidit, bazës dhe kripës e përbën formulën e këtyre substancave
KI.2.2.2. i shkruan barazimet e reaksioneve kimike të sintezës dhe analizës së lidhjeve binare
KI.2.2.3. me anë të rrugës eksperimenale e ekzaminon tretshmërinë dhe reaksionin kimik të oksidit me ujë
KI.2.2.4. i shqyrton veçoritë më të rëndësishme kimike të acideve (reaksionin me karbonate dhe me metale)
KI.2.3.1. i shkruan barazimet e reaksioneve kimike të djegies së hidrokurbeve dhe alkoolit
KI.2.4.1. rolet më të rëndësishme të yndyrërave dhe të vajrave, karbohidrateve dhe proteinave në organizma të gjallë
KI.3.1.1. dallimin midis substancave të pastra (elementeve dhe lidhjeve) dhe përzierjeve, në bazë të llojeve të grimcave të cilat i 

ndërtojnë
KI.3.1.2. se si aplikimi praktik i substancave është i lidhur me veçoritë e tyre
KI.3.1.3. se veçoritë e substancave dhe ndryshimet të cilave u nënshtrohen janë të kushtëzuara me dallimet në nivel të 

grimcave
KI.3.1.4. strukturën e atomit, molekulës dhe të jonit, të cilat atomet elementare i ndërtojnë dhe si nga numri i tyre varet 

elektrizimi i atomit, molekulave dhe joneve
KI.3.1.5. vartësinë e tretshmërisë së substancës nga natyra e substancës dhe e tretësit
KI.3.1.6. kuptimin e këtyre shprehjeve: esterifi kimi, saponifi kimi
KI.3.1.7. në bazë të veçorive të përbërësve të përzierjes që të zgjedhë dhe të zbatojë procedurën përkatëse për ndarjen e tyre
 KI.3.1.8. që të ideojë procedurën eksperimentale sipas qëllimit/problemit/çështjes së dhënë për kërkim, ta shënojë dhe ta 

pasqyrojë në mënyrë tabelare dhe grafi ke, ta fomulojë shpjegimin/et dhe të nxjerrë përfundim/e 
KI.3.1.9. të llogarisë përfaqësimin në përqindje të ndonjë substance në përzierje, të nxjerrë përllogaritjen stehiometrike të cilat 

e përfshijnë reaktantin në tepricë në krahasim me masën dhe me sasitë e substancës
KI.3.2.1. që veçoritë fi zike dhe kimike të metaleve dhe jometaleve janë të caktuara me strukturën e atomeve/molekulave të tyre
KI.3.2.2. veçoritë kimike të oksidit (reaksionet ndaj ujit, acideve, hidroksideve)
KI.3.2.3. që veçoritë e përgjithshme të acideve varen nga struktura e tyre (reaksionet ndaj hidroksideve, me metale, karbonate, 

bikarobnate dhe me oskide bazike) 
KI.3.2.4. që veçoritë e përgjithshme të bazës varen nga struktura e tyre (reaksionet me thartira dhe me okside të tharta) 
KI.3.2.5. që veçoritë fi zike dhe kimike të kripës varen nga struktura e tyre
KI.3.2.6. të bëjë reaksionin e neutralizimit
KI.3.3.1. reaksionet kimike të hidrokarbureve, alkoolit, lidhjeve karbonale, acideve karboksile dhe të estereve
KI.3.3.2. format e aplikimit praktik të hidrokarburit, alkoolit, lidhjeve karbonale, acideve karboksile dhe estereve në  bazë të 

veçorive të cilat i kanë
KI.3.3.3. t’i shkruajë barazimet e reaksioneve kimike të hidrokarburit, alkoolit, lidhjeve karbonile, acideve karboksile dhe të 

estereve
KI.3.4.1. në bazë të strukturës së molekulave të cilat i përbëjnë yndyrërat dhe vajrat, karbohidratet dhe proteinat
KI.3.4.2. veçoritë themelore kimike të yndyrërave dhe të vajrave (saponifi kimi dhe hidroliza), të karbohidrateve dhe proteinave
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LISTA E DETYRAVE 
ME SHIFRAT E STANDARDEVE

N
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1. BI.1.1.1. 
2. BI.1.1.2. 
3. BI.1.1.3.
4. BI.1.1.4. 
5. BI.1.1.5. 
6. BI.1.2.1. 
7. BI.1.2.2. 
8. BI.1.2.3. 
9. BI.1.2.4. 

10. BI.1.2.5. 
11. BI.1.2.6. 
12. BI.1.2.7. 
13. BI.1.3.1. 
14. BI.1.3.2. 
15. BI.1.3.3. 
16. BI.1.3.4. 
17. BI.1.3.5. 
18. BI.1.3.6. 
19. BI.1.3.7. 
20. BI.1.3.8.
21. BI.1.3.9. 
22. BI.1.3.10. 
23. BI.1.4.1. 
24. BI.1.4.2. 
25. BI.1.4.3. 
26. BI.1.4.4. 
27. BI.1.4.5. 
28. BI.1.4.6. 
29. BI.1.4.7. 
30. BI.1.4.8. 
31. BI.1.5.1. 
32. BI.1.5.2. 
33. BI.1.5.3. 
34. BI.1.5.4. 
35. BI.1.5.5. 
36. BI.1.5.6.  
37. BI.1.5.7. 
38. BI.1.5.8. 
39. BI.1.5.9. 
40. BI.1.5.10. 
41. BI.1.5.11. 
42. BI.1.5.12. 
43. BI.1.5.13. 
44. BI.2.1.1. 
45. BI.2.1.2. 
46. BI.2.1.3. 
47. BI.2.1.4. 
48. BI.2.2.1. 
49. BI.2.2.2. 
50. BI.2.2.3. 
51. BI.2.2.4. 
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52. BI.2.2.5. 
53. BI.2.2.6. 
54. BI.2.2.7. 
55 BI.2.2.8. 
56 BI.2.2.9.
57 BI.2.3.1.
58 BI.2.3.2. 
59 BI.2.3.3. 
60 BI.2.3.4. 
61 BI.2.3.5.
62 BI.2.3.6. 
63 BI.2.4.1. 
64 BI.2.4.2. 
65 BI.2.4.3.
66 BI.2.4.4.
67 BI.2.4.5. 
68 BI.2.4.6. 
69 BI.2.4.7. 
70 BI.2.4.8. 
71 BI.2.4.9.
72 BI.2.5.1. 
73 BI.2.5.2. 
74 BI.2.5.3. 
75 BI.2.5.4. 
76 BI.2.5.5. 
77 BI.3.1.1. 
78 BI.3.1.2. 
79 BI.3.1.3. 
80 BI.3.1.4. 
81 BI.3.1.5. 
82 BI.3.2.1. 
83 BI.3.2.2. 
84 BI.3.2.3. 
85 BI.3.2.4. 
86 BI.3.2.5. 
87 BI.3.2.6.
88 BI.3.2.7. 
89 BI.3.2.8. 
90 BI.3.3.1. 
91 BI.3.3.2. 
92 BI.3.3.3.
93 BI.3.3.4. 
94 BI.3.3.5. 
95 BI.3.3.6. 
96 BI.3.4.1. 
97 BI.3.4.2. 
98 BI.3.4.3. 
99 BI.3.4.4.

100 BI.3.4.5. 
101 BI.3.4.6. 
102 BI.3.4.7. 
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103 BI.3.4.8. 
104 BI.3.5.1. 
105 BI.3.5.2. 
106 BI.3.5.3. 
107 BI.3.5.4. 
108 BI.3.5.5.
109 BI.3.5.6. 
110 BI.3.5.7. 
111 BI.3.5.8.
112 BI.3.3.6. 

113–114 GJE.1.1.1. 
115–116 GJE.1.1.2. 
117–120 GJE.1.1.3.
121–123 GJE.1.2.1. 
124–127 GJE.1.2.2. 
128–131 GJE.1.2.3.
132–136 GJE.1.3.1. 
137–140 GJE.1.3.2. 
141–149 GJE.1.4.1.
150–157 GJE.1.4.2.
158–159 GJE.2.1.1.
160–161 GJE.2.1.2.
162–163 GJE.2.1.3. 
164–165 GJE.2.1.4.                
166–168 GJE.2.2.1. 
169–172 GJE.2.2.2.
173–174 GJE.2.3.1.
175–176 GJE.2.3.2.
177–178 GJE.2.4.1. 
179–180 GJE.2.4.2. 
181–182 GJE.3.1.1.
183–184 GJE.3.2.1. 
185–187 GJE.3.2.2. 
188–190 GJE.3.3.1.
191–193 GJE.3.3.2. 
194–196 GJE.3.4.1. 
197–199 GJE.3.4.2. 
200–202 GJE.3.4.3.

203 HI.1.1.1.
204 HI.1.1.2.
205 HI.1.1.3.
206 HI.1.1.4.

207 - 208 HI.1.1.5.
209–212 HI.1.1.6.
213–214 HI.1.1.7.
215–220 HI.1.1.8.
221–224 HI.1.1.9.
225–228 HI.1.1.10.

229 HI.1.2.1.
230 HI.1.2.2.

231–232 HI.1.2.3.
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233–237 HI.1.2.4.
238–240 HI.1.2.5.
241–242 HI.1.2.6.

243 HI.1.2.7.
244 HI.1.2.8.

245–247 HI.2.1.1.
248–252 HI.2.1.2.

253 HI.2.1.3.
254–257 HI.2.1.4.

258 HI.2.1.5.
259 HI.2.1.6.

260–264 HI.2.2.1.
265–266 HI.2.2.2.
267–268 HI.2.2.3.

269 HI.2.2.4.
270–271 HI.2.2.5.
272–273 HI.3.1.1.

274 HI.3.1.2.
275–276 HI.3.1.3.

277 HI.3.1.4.
278–279 HI.3.1.5.
280–283 HI.3.1.6.
284–285 HI.3.2.1.

286 HI.3.2.2.
287 HI.3.2.3.

288–289 HI.3.2.4.
290 HI.3.2.5.
291 HI.3.2.6.
292 HI.3.2.7.

293–294 FI.1.1.1.
295–296 FI.1.1.2.

297 FI.1.1.3.
298 FI.1.2.1.
299 FI.1.2.2.

300–301 FI.1.2.3.
302 FI.1.3.1.
303 FI.1.3.2.

304–305 FI.1.4.1.
306–308 FI.1.4.2.
309–310 FI.1.4.3.

311 FI.1.4.4.
312–313 FI.1.4.5.
314–315 FI.1.4.6.

316 FI.1.5.1.
317 FI.1.5.2.

318–320 FI.2.1.1.
321–322 FI.2.1.2.

323 FI.2.1.3.
324 FI.2.1.4.

325–326 FI.2.1.5.
327 FI.2.1.6.
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328 FI.2.2.1.
329–330 FI.2.2.2.

331 FI.2.2.3.
332–333 FI.2.3.1.
334–335 FI.2.3.2.
336–337 FI.2.3.3.

338 FI.2.3.4.
339 FI.2.4.1.
340 FI.2.4.2.
341 FI.2.4.3.

342–343 FI.2.4.4.
344 FI.2.4.5.
345 FI.2.4 .6.

346–347 FI.2.5.1.
348 FI.2.5.2.

349–350 FI.2.5.3.
351 FI.2.5.4.
352 FI.2.5.5.

353–354 FI.2.6.1.
355–356 FI.2.6.2.
357–359 FI.2.6.3.

360 FI.3.1.1.
361–362 FI.3.1.2.

363 FI.3.1.3.
364 FI.3.1.4.

365–366 FI.3.2.1.
367 FI.3.2.2.
368 FI.3.2.3.
369 FI.3.2.4.

370–371 FI.3.2.5.
372–373 FI.3.2.6.
374–375 FI.3.3.1.

376 FI.3.3.2.
377 FI.3.3.3.

378–379 FI.3.4.1.
380 FI.3.5.1.

381–382 FI.3.5.2.
383–384 KI.1.1.1.

385 KI.1.1.2.
386 KI.1.1.3.
387 KI.1.1.4.
388 KI.1.1.5. 
389 KI.1.1.6.
390 KI.1.1.7.
391 KI.1.1.8.
392 KI.1.1.9.
393 KI.1.1.10.
394 KI.1.1.11.
395 KI.1.1.12.
396 KI.1.2.1.
397 KI.1.2.2.
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398 KI.1.2.3.
399 KI.1.2.4.

400–401 KI.1.2.5.
402 KI.1.2.6.
403 KI.1.2.7. 
404 KI.1.2.8. 
405 KI.1.2.9. 
406 KI.1.2.10. 
407 KI.1.3.1. 
408 KI.1.3.2. 
409 KI.1.3.3. 
410 KI.1.4.1. 
411 KI.1.4.2. 
412 KI.1.5.1. 

413–414 KI.2.1.1. 
415 KI.2.1.2. 
416 KI.2.1.3. 
417 KI.2.1.4. 
418 KI.2.1.5. 
419 KI.2.1.6.  
420 KI.2.1.7.  
421 KI.2.1.8. 
422 KI.2.1.9.  
423 KI.2.1.10. 
424 KI.2.2.1. 
425 KI.2.2.2. 
426 KI.2.2.3.
427 KI.2.2.4. 
428 KI.2.3.1. 
429 KI.2.4.1. 
430 KI.3.1.1. 
431 KI.3.1.2. 
432 KI.3.1.3. 
433 KI.3.1.4. 
434 KI.3.1.5. 
435 KI.3.1.6. 
436 KI.3.1.7. 
437 KI.3.1.8. 
438 KI.3.1.9. 
439 KI.3.2.1. 

440–441 KI.3.2.2. 
442 KI.3.2.3.
443 KI.3.2.4. 
444 KI.3.2.5. 
445 KI.3.2.6. 
446 KI.3.3.1.
447 KI.3.3.2.
448 KI.3.3.3.
449 KI.3.4.1.
450 KI.3.4.2.
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