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Udhëzime:

Koha: Keni 180 minuta që t’u përgjigjeni 100 kërkesave (pyetjeve). Koha numërohet prej
momentit kur do të filloni t’i zgjidhni kërkesat.

Si të veproni?
1. Plotësojini me kujdes, sipas udhëzimeve, të gjitha kodet (në rreth), për: komunën, shkollën,
paralelen, numrin e ditarit. Nëse këto të dhëna nuk i plotësoni saktë, nuk do të mund të nxirret
rezultati i testit tuaj.
2. Para se të filloni t’u përgjigjeni pyetjeve, qetësohuni plotësisht, sepse kjo do t’ju ndihmojë.
3. Lexojini me kujdes kërkesat dhe pastaj shënojeni vetëm përgjigjen e saktë, nga 4 mundësitë e
dhëna, për të cilën besoni se është e saktë.
4. Fleta e përgjigjeve duhet të plotësohet vetëm me laps të thjeshtë - laps HB.
5. Mbusheni kodin (në rreth) e përgjigjes së saktë me laps të thjeshtë, pa e shkarravitur jashtë.
Shih shembullin e mëposhtëm.

Numri 1 (një) paraqet numrin e
pyetjes në fletën e përgjigjeve

Përgjigjja e saktë, në Fletën e
përgjigjeve, duhet plotësuar në këtë
mënyrë me laps të thjeshtë HB

-
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6. Kini kujdes që përgjigjen e saktë të një pyetjeje të mos ia vendosni
pyetjes tjetër të radhës.
7. Në Fletën e përgjigjeve nuk bën të shkruani tjetër gjë, përveç përgjigjeve për të cilat jeni të
bindur se janë të sakta.
8. Përgjigjet e sakta plotësohen njëkohësisht – në Test dhe në Fletën e përgjigjeve.
9. Çdo lloj llogaritjeje mund ta bëni në faqen e fundit të testit, ndërsa në fletën e përgjigjeve nuk
bën të shkruani tjetër gjë, përveç përgjigjeve, për të cilat jeni të bindur se janë të sakta.
10. Mos humbni kohë me pyetjet që nuk i dini, sepse koha mund të mos ju mjaftojë për pyetjet e
tjera.
11. Përdoreni deri në fund kohën e testimit, në mënyrë që t’u përgjigjeni të gjitha pyetjeve.

1

A

GJIMNAZI I PËRGJITHSHËM

GJUHË SHQIPE
Lexo fragmentin e dhënë më poshtë dhe përgjigjiu pyetjeve në vijim
"Nëpër këtë rrugë kam pasë ardhë nuse!", e theu dikur heshtjen tonë si të donte t'u jepte fund
mendimeve tona që na rëndonin dhe na këputnin mbas secilit hap si këmbët si shpresat. Po
zërin edhe atëherë nëna ime e kishte trishtues, edhe pse po fliste për dasmë.
Babai e shikoi si me habi.
"S'ma ka marrë mendja kurr se për herë të fundit e gjallë do të largohem nëpër të, për mos me
u kthye kurr ma... Randë qenka me vdekë kështu! Ta marrim rrugën e humbjes e të
dështimit...", foli idhtas.
Ndjeu një dobësim që ia futi të dy këmbët në dhe.
Gjyshja ia lëshoi një shikim të rreptë e qortues.
"Na qoftë rrugë e mbarë, nuse!" tha, po sikur të mos bindej as vetë për atë që e tha, ndërroi
bisedën."Qofshin burrat e...", po s'mundi të përfundojë.
(Nazmi Rrahmani, Rruga e shtëpisë sime)

1. Vendin, si zonë gjuhësore, ku ndodh ngjarja e përshkruar mund ta kuptojmë nga fjalia:
A.
B.
C.
D.

"Na qoftë rrugë e mbarë, nuse!"
“Randë qenka me vdekë kështu!”
Ndjeu një dobësim që ia futi të dy këmbët në dhe.
Gjyshja ia lëshoi një shikim të rreptë e qortues.

2. Në fragmentin e mësipërm, nëna flet për:
A.
B.
C.
D.

dasmën e dikurshme
vdekjen që u kanosej
braktisjen e vendit
dëbimin nga vendi

3. Folja në fjalinë: “Babai e shikoi si me habi”, është në mënyrën:
A.
B.
C.
D.

dëshirore
habitore
dëftore
urdhërore

4. Në fjalinë: “Gjyshja ia lëshoi një shikim të rreptë”, hasim mbiemrin në shkallën:
A.
B.
C.
D.

pohore
sipërore
krahasore të barazisë
krahasore të ultësisë
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Lexo tekstin e dhënë më poshtë dhe përgjigjiu pyetjeve në vijim
Neni 33
(1) Në qoftë se personi i njëjtë fajësohet për shumë vepra penale dhe për disa prej tyre është
kompetente një gjykatë më e ulët, kurse për disa të tjera gjykata më e lartë, atëherë
kompetente është gjykata më e lartë. Kur kompetente janë gjykatat e nivelit të njëjtë,
kompetente është gjykata në të cilën së pari është ngritur aktakuza, ndërsa kur nuk është
paraqitur aktakuzë, kompetente është gjykata të cilës së pari i është dorëzuar aktvendimi i
vulosur i hetimeve
(2) Paragrafi 1 i këtij neni zbatohet, gjithashtu, për të caktuar se cila gjykatë është kompetente
në rastin kur i dëmtuari njëkohësisht ka kryer vepër penale ndaj të pandehurit.
(Ligji i Procedurës Penale i Kosovës)

5. Fragmenti i mësipërm ka tipare diskursive të shkrimit:
A.
B.
C.
D.

letrar
gazetaresk
kodifikues
eseistik

6. Periudha e parë në paragrafin (1), të këtij fragmenti, në bazë të mjeteve lidhëse, është
periudhë me marrëdhënie:
A. lejore
B. kushtore
C. shkakore
D. kundërshtore
Lexo tekstin e dhënë më poshtë pastaj përgjigjiu pyetjeve
“Mbrojtja e Interit ishte “nyja gordiane” për ekipin tonë”, tha mbrëmë në Barcelonë trajneri i
kuqekaltërve pas ndeshjes që ekipi i tij e fitoi me rezultat minimal kundër Interit, duke mos
arritur të kalojë në finale. Kronikën që do ta dëgjoni në vazhdim e ka përgatitur gazetari ynë.
(Lajm i përshtatur)

7. Nëse faktet nga fragmenti më lart do t’i rendisnim duke iu përgjigjur kronologjikisht
pyetjeve themelore: “kush, kur, ku, çka”, do të kishim fjalinë:
A. Trajneri i kuqekaltërve mbrëmë në Barcelonë tha se...
B. Trajneri i kuqekaltërve tha mbrëmë në Barcelonë se...
C. Mbrëmë në Barcelonë, trajneri i kuqekaltërve tha se...
D. Mbrëmë, trajneri i kuqekaltërve tha në Barcelonë se...

8. Fjala “nyja gordiane” e ka kuptimin:
A.
B.
C.
D.

problem i pazgjidhshëm
problem i zgjidhshëm
problem i vështirë për t’u zgjidhur
problem i lehtë për t’u zgjidhur

9. Në fjalinë: “Kronikën që do ta dëgjoni në vazhdim e ka përgatitur gazetari ynë”, e-ja
është:
A.
B.
C.
D.

nyjë e përparme
pjesëz
lidhëz
trajtë e shkurtër
3
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Lexo tekstin e dhënë më poshtë dhe përgjigjiu pyetjeve në vijim
Lum për tý, o i lumi Zot!
Fort po shndritë njaj diell e pak po xe’!
Ç’p’e merr frima rrapin e Jutbinës!
Borë e madhe, qi paská rá,
Rândojnë ahat për me u thye;
Ki’n çetinat vetëm kreshtat:
Ushtojnë lugjet prej ortiqesh,

10. Ky fragment është shkëputur nga:
A.
B.
C.
D.

Kënga e Rinjohjes
Këngët e Gjergj Elez Alisë
Këngët e Kreshnikëve
Kënga e Ago Ymer Agës

11. Vargje të tipit: “Lum për tý, o i lumi Zot!”, ku kërkohet ndihma e fuqive mbinatyrore,
hasen edhe te:
A.
B.
C.
D.

Epi i Gilgameshit
Odiseja e Homerit
Rubaitë e Khajamit
Antigona e Sofokliut

12. Krijimet popullore, pjesë e të cilave është ky fragment, nuk shquhen për:
A.
B.
C.
D.

ritmin e rregullt
metrikën e rregullt
figurat stilistike
mbështetjen në fakte

Lexo tekstin e dhënë më poshtë pastaj përgjigju pyetjeve
Ky autor lindi në fshatin Gur i Bardhë të Matit, më 1566. Shkollimin e parë e bëri në vend si
autodidakt. Mësimet e larta i kreu në Kolegjin Ilirian të Loretos (Itali). Në moshën 21 vjeçare
e shugurua prift dhe shërbeu në Kosovë e Maqedoni. Më 1599 u emërua vikar i përgjithshëm i
Serbisë, ku qëndroi 17 vjet. Më 1616 shkoi në Romë, ku ndejti më 1621. Atje pos shtypjes së
librave kreu edhe veprimtari të tjera rreth kryengritjes ballkanike kundër Turqisë dhe qe
pelegrin në Galici. Nga fundi i qëndrimit në Romë, ky autor u emërua ipeshkv i Zadrimës
(1621). Në këtë detyrë ishte deri në dhjetor të vitit 1622, kur e mbytën duke e kaluar lumin
Drin.

13. Mbështetur në të dhënat e mësipërme biografike që jep ky tekst për njërin nga autorët
e Letërsisë së vjetër shqipe, bëhet fjalë për:
A. Pjetër Budin
B. Pjetër Bogdanin
C. Frang Bardhin
D. Marin Barletin

4

A

GJIMNAZI I PËRGJITHSHËM

Në poezinë XVI të veprës “Doktrina e Kërshtenë” të Pjetër Budit, janë vargjet:
Tashti të lus, ndritmë mua,
Zoti im me një rrezé
…………………
Sqip të mundënj me rrëfyem
Ndonjë kankë të ré

14. Në këta dy distikë del frymëzimi krijues autorial i lidhur për tre elementë, që janë
përcaktues edhe të programit poetik të këtij autori:
A. tokësor, universal dhe idilik
B. fetar, atdhetar dhe individual
C. qiellor, adhurues dhe ëndërrimtar
D. imagjinar, dashuror dhe i ndjeshëm

15. Këta dy distikë japin natyrën poetike të poezisë:
A.
B.
C.
D.

elegjiake
përshkruese
refleksive
satirike

16. Cilat nga vargjet e poemës: “Këngët e Milosaos” të Jeronim de Radës, shprehin njërën
nga format e paradoksit:
A. Bota kish ndërruar lisa
uji i ri në det
B. Duro, zemër duro, e duro
sa duroi mali me borë
C. Thomni ju, të dashurit
m’ëmbël ë të puthurit
D. Nesër ajo, në kët’ orë,
Ulet në shtratin tim
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Lexo tekstin e dhënë më poshtë dhe përgjigjiu pyetjeve në vijim
Unë nuk pretendoj të jem e zonja të mësoj diplomatin, gjeografin apo arkeologun. Qëllimi im
është shumë më modest. Unë dëshiroj t’i jap lexuesit vetëm një ide më të drejtë për gjendjen e
ngjarjeve në Gadishullin e Ballkanit nga ajo që ai zotëron zakonisht.
Njerëz të këtyre racave të tjera më janë lutur t’i tregoj të gjitha ato që kam parë e dëgjuar, për
të kujtuar publikun britanik se, ka edhe popuj të tjerë veç bullgarëve që duhet t’u merren
parasysh interesat, dhe për të theksuar që të hollat që jepen nga njerëz bujarë me qëllim, ashtu
si mendohet për të ndihmuar Krishterimin, ka të ngjarë që t’i japë shkak Partisë Bullgare që të
mendojë se ajo ka mbështetjen e Anglisë dhe për ta inkurajuar atë të shkaktojë dhuna të reja
kundër të krishterëve të tjerë.
Kurse njerëz të tjerë më janë lutur që të mos i tregoj ato që kam parë e dëgjuar.
Është e pamundur t’i kënaqësh të gjithë. Mungesa e vendit ku do të mund të punoja natyrisht
më pengon që të jap hollësitë e këtij udhëtimi tim të gjashtë, në Gadishullin Ballkanik, por
jam munduar që të bëj një përshkrim të thjeshtë të fakteve kryesore. Sukseset që munda të
arrij, ua detyroj kryesisht miqësisë së atyre që më ndihmuan gjatë udhëtimeve të mia.
Gabimet janë të gjitha të miat.
(Edith Durham: “Brenga e ballkanasve”)

17. Cila fjali e jep më së miri qëllimin e veprës së kësaj autoreje?
A.
B.
C.
D.

Njerëz të këtyre racave të tjera më janë lutur t’i tregoj të gjitha ato që kam parë
Mungesa e vendit natyrisht më pengon që të jap hollësitë e këtij udhëtimi.
Ka edhe popuj të tjerë veç bullgarëve që duhet t’u merren parasysh interesat.
Dëshiroj t’i jap lexuesit vetëm një ide më të drejtë për gjendjen e ngjarjeve

18. Autorja, në fragmentin e këtij teksti, përqendrohet kryesisht te problemi i:
A.
B.
C.
D.

konfliktit midis populli bullgar dhe popujve të tjerë
mbështetjes së Anglisë ndaj interesave të bullgarëve
paanësisë gjatë paraqitjes së dëshmive dhe ngjarjeve
të hollave që jepen nga njerëz për të ndihmuar Krishterimin

Lexo tekstin e dhënë më poshtë dhe përgjigju pyetjeve në vijim
Afërdita - Hyjnesha e dashurisë, e bukurisë, dhe e pjellorisë te grekët e vjetër. Thuhej se
ishte e bija e Zeusit ose, ndryshe, se kishte lindur nga shkuma e detit. I shoqi ishte Hefesti, por
ajo kishte edhe të dashur të tjerë, si ndër perënditë (më i njohuri Aresi), ashtu edhe ndër
njerëzit e vdekshëm (më i njohuri Adonisi).

19. Ky tekst identifikohet si pjesë e fjalorit:
A.
B.
C.
D.

enciklopedik
filologjik
të gjuhës letrare
të fjalëve të huaja

20. Cila nga veprat, nuk është vepër e autorit të cilit i referohet?
A.
B.
C.
D.

Azem Shkreli: “Nga bibla e heshtjes”
Ismail Kadare: “Net shqiptare”
Nazmi Rrahmani: ”Malsorja”
Dritëro Agolli: “Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo”
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ENGLISH LANGUAGE
21. Jenna gave a birthday party last night. We all had great fun although we knew it was
not her birthday because she was born on 13/06/1992. Jenna was born on_____.
A. the thirteenth of June, nineteen ninety-two
B. thirteen of the June, nineteen ninety-two
C. thirteenth of June, nineteen ninety-two
D. June thirteenth, of nineteen ninety-two

22. Lana, Roger, Debbie, and Steven all attend the same school. They spend a lot of time
together. They have many things in common. However, this summer they have decided
to plan their summer holidays on their own. They will go hitchhiking in Europe.
Look at the table below and choose the correct answer:

LANA

ROGER

DEBBIE

STEVEN

2nd part of June
Austria
Belgium
Switzerland
France
July
Germany
France
Austria
Belgium
August
France
Germany
France
Switzerland
1st part of
Switzerland
Austria
France
Germany
September
A. All of them will visit different countries during the same months.
B. None of them will be in the same country during the same month.
C. Lana will visit three countries during the summer.
D. Two of them will visit the same country during the same month.

23.
1. Yes, I’ve walked a lot and now I’m tired and hungry.
2. What is on the menu? Let me see…
3. I don’t understand this. Let’s ask the waiter for advice.
4. Have you had a good afternoon, Susan?
5. I am too. What shall we have?
The correct order of sentences to form a dialogue is _________.
A. 1 2 5 4 3
B. 2 1 4 5 3
C. 4 1 5 2 3
D. 4 3 5 2 1

24. ONLY ONE of the words below CANNOT be used to complete the following
sentence. Which one?
Look! They’re coming! Can’t you see them? Jane is the ___________ girl wearing a
white hat.
A. tall
B. high
C. smart
D. elegant
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25. Read the following sentences and then choose a sentence to complete the
dialogue:
Ben: This is an Identikit picture of Brian Smith. Look for him at airports and seaports.
Diana: What has he done? Why is he wanted?
Ben: He’s a pickpocket, _____________
A. he steals money, credit cards, passports…
B. he robs banks and cash-points.
C. he breaks into houses.
D. he kidnaps children.

26. In the following dialogue:
Rowena: Prince Charles will be in Oxford tomorrow and meet the mayor of Oxford.
Tim: Who told you that? Let’s go and ___________ him?
from the following words:
1. salute
2. lecture
3. meet
4. chat with
Tim should say, ‘salute’ because _______.
A. this is what we do when we meet our friends.
B. this is what people usually do when they meet a prince.
C. this is how you show your respect to an important personality.
D. it is not unusual for us to meet the members of the royal family.

27. Choose the correct answer to complete the sentence:
He always wants to give __________ to people around him.
A. advise
B. advice
C. advises
D. advices

28. The sentence ‘I have been reading for ages.’ is in the ______.
A.
B.
C.
D.

Present simple tense
Present perfect tense
Present continuous tense
Present perfect continuous tense

29. Look at the following verbs. One of them DOES NOT exist. Which one?
A.
B.
C.
D.

analyze
carelize
stabilize
harmonize
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30. Choose the best way to join the following sentences:
They want to be happy.
Understanding what makes people happy is essential.
A. They want to be happy so understanding what makes them happy is
essential.
B. They want to be happy because understanding what makes them happy is
essential.
C. They want to be happy that understanding what makes them happy is
essential.
D. They want to be happy although understanding what makes them happy
is essential.

31. Choose the correct sentence:
A. We thought of him never as part of the family despite that the fact he
was one of us.
B. We never thought of him as part of the family despite the fact that he
was one of us.
C. We never thought of him as of the family part despite that the fact he
was one of us.
D. Despite we never thought of him as part of the family the fact that he
was one of us.

32. Look at the words in the box:
asked – one – interviewer – for – the – of – opinion – workers - the – his
The correct combination to form a sentence is:
A. The interviewer asked one of the workers for his opinion.
B. The interviewer asked for his opinion one of the workers.
C. The interviewer for his opinion asked one of the workers.
D. For his opinion the interviewer asked one of the workers.

33. Which word is different?
A.
B.
C.
D.

goal
stadium
ball
scorer

34. Choose the correct word to complete the following sentences:
I could not ______________ his questions easily.
They will _____________ all that you ask.
A. take
B. choose
C. answer
D. respond

35. Which word below does NOT rhyme with the word victorious?
A.
B.
C.
D.
9

furious
dangerous
curious
luxurious
A

GJIMNAZI I PËRGJITHSHËM

36. In the string of words: carefully, amazingly, wonderfully, carelessly,
encouragingly, the word carelessly is different because ___________.
A. it is an adjective
B. it is an adverb
C. its meaning is positive
D. its meaning is negative

37. Read the paragraph carefully:
Western Australia is eight times the size of Britain, but it has only one million
people. 900,000 of them live in and around the state capital, Perth. The other 100,000
people live in ‘the outback’, an area of 2,500,000 square kilometres. The area is hot and
dry. Temperatures are usually over 300C in summer and sometimes 400C. It hardly ever rains.
Sheep farming is the main occupation, and the farms are called ‘sheep stations’ in Australia.
The children can’t go to school, and they hardly ever see a teacher. They have lessons from a
two-way radio. It’s called ‘The School of the Air’. The children can speak to the teacher and
other children in the class by radio.
Look at the highlighted part of the text and complete the following sentence:
The author _____________________________.
A. knows exactly how big the area and population of Western Australia is.
B. is speculating about the size of the area and population of Western Australia.
C. is not certain about the size of the area and population of Western Australia.
D. doesn’t know the exact size of the area of Western Australia.

38. The following sign means:
A.
B.
C.
D.

taxis are not allowed to park here.
you can find a taxi near here.
the road is blocked for taxis.
taxi transport is for free in this area.

39. In many countries people celebrate holidays of different
kinds. This particular holiday is very much appreciated by
children. On this occasion they wear masks and fancy costumes and go door to door
saying ‘Trick or treat’. Below is the symbol of this holiday:
The holiday is called:
A. Christmas
B. Easter
C. Halloween
D. Thanksgiving

40. Read the following paragraph:
Dianna went shopping yesterday. She first went into a greengrocer’s. She bought a
kilo of English apples. They cost £1.85. Then she took a kilo of French pears. They were
£1.25. She also bought a kilo of English strawberries and half a kilo of Italian grapes. She
paid £2.70 for these. She paid __________ altogether.
A. five pounds and eighty pence
B. six pounds and eighty pence
C. four pounds and eighty pence
D. three pounds and eighty pence
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MATEMATIKË
41. Cila nga barazitë vijuese është e saktë?
A.
B.
C.
D.

a n ⋅ a m = a n⋅m
a n ⋅ a m = a n+m
a n : a m = a n:m
(a n ) m = a n+ m

42. Në një rreth janë dhënë 8 pika të ndryshme. Sa
trekëndësha me kulme në ato pika mund të formohen ?
A. 52
B. 54
C. 56
D. 58

43. Cili nga gjykimet e dhëna është i saktë?
A.
B.

p: Nëpër dy pika të dhëna kalojnë dy drejtëza të ndryshme.
q: Çdo katërkëndësh ka dy boshte të simetrisë..
a2 −1
C. r :
= a − 1, a ≠ −1
a +1
2
3
D. s : 3 =
5 10

44. Zgjidhjet e ekuacionit kuadratik ( x − 2) 2 − 9 = 0 janë:
A.
B.
C.
D.

x1
x1
x1
x1

= −1,
= −3,
= −7,
= −9,

x2 = 5
x2 = 5
x2 = 7
x2 = 9

45. Cilat janë zgjidhjet e ekuacionit 2 + x 2 − 3x = 2
A.
B.
C.
D.

x1
x1
x1
x1

?

= 1, x2 = 4
= −1, x2 = 4
= −1, x2 = −4
= 1, x2 = −4

46. Në qoftë se z1 = 3 − i dhe z 2 = 4 + 3i , ( i = − 1 ), janë dy numra kompleks,
atëherë pjesa reale e numrit kompleks z1 ⋅ z 2 është e barabartë me:
A. Re( z1 ⋅ z 2 ) = 5
B. Re( z1 ⋅ z 2 ) = 9
C. Re( z1 ⋅ z 2 ) = 14
D. Re( z1 ⋅ z 2 ) = 15
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47. Janë dhënë bashkësitë: A = [1, 6] , B = [3, 8] dhe C = [4, 10] . Sa është A ∩ B ∩ C ?
A.
B.
C.
D.

A∩ B∩C
A∩ B ∩C
A∩ B∩C
A∩ B ∩C

= [3, 8]
= [4, 6]
= [3, 6]
= [ 4, 8]

x
2

48. Janë dhënë funksionet: f (x) = x 2 − 4 dhe g ( x) = − − 1 .
Sa është f ( g (−2)) + 2 ?
A. 0
B. − 1
C. − 2
D. – 4

⎡

49. Pas thjeshtimit shprehja ⎢1 −
⎣

2ab ⎤
: (a 2 + b 2 ),
2 ⎥
( a + b) ⎦

a ≠ −b është e barabartë

me:
1
( a + b) 2
1
B. 2
a + b2
C. (a + b) 2
D. a 2 + b 2
A.

50. Shuma e tre numrave të njëpasnjëshëm është 126. Cili prej tyre është më i madhi?
A.
B.
C.
D.

37
39
43
47

51. Janë dhënë termat a3 = 8 dhe a9 =

1
të vargut gjeometrik. Sa është herësi q ?
8

1
2
B. q = 2
1
C. q =
4
D. q = 4

A. q =
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52. Cila është vlera e termit të parë të vargut aritmetik nëse dihet termi i pestë a5 = 7
dhe diferenca d = 2 ?
A. a1 = 1
B. a1 = −1
C. a1 = −3
D. a1 = −5

53. Është dhënë trapezi barakrahës me brinjët paralele a = 5 cm dhe b = 3 cm si dhe
këndi që formon brinja anësore me brinjën e bazës α = 45 0 . Sa është lartësia e
trapezit ?
A. 1
B. 2
2
C.
2
3
D.
3

54. Është dhënë shprehja xy =
A.
B.
C.
D.

x
−
y

y
,
x

x > 0, y > 0 . Sa është vlera e y –it ?

x
x −1
x
x +1
x −1
x
x +1
x

55. Shuma e dy numrave është 10, ndërsa shuma e katrorëve të tyre është 68. Cilët
janë ata numra?
A. x1
B. x1
C. x1
D. x1

= 1,
= 7,
= 2,
= 6,

x2 = 9
x2 = 3
x2 = 8
x2 = 4
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56. Është dhënë log 3 5 = a . Në cilin rast është njehsuar saktë log 5 15 ?
A. log 5 15 = log 5 3 ⋅ 5 = log 5 3 + log 5 5 = a + 1

log 3 5
+1 =
3
log 3 5
+1 =
C. log 5 15 = log 5 3 ⋅ 5 = log 5 3 + log 5 5 =
5
1
D. log 5 15 = log 5 3 ⋅ 5 = log 5 3 + log 5 5 =
+1 =
log 3 5

B. log 5 15 = log 5 3 ⋅ 5 = log 5 3 + log 5 5 =

a
+1
3
a
+1
5
1
+1
a

57. Në një zarf gjendet numri x. Për cilin numër është fjala nëse mesatarja e numrave
3, 6, x është
A.
B.
C.
D.

numri 10 ?
1
11
21
31

58. Në figurën e dhënë është paraqitur paralelogrami ABCD dhe gjashtëkëndshi i

rregullt MNBPQD te cili vlen [ AM ] = [ MD ] dhe [ DQ ] = [QC ] . Sa është gjatësia e
[AM], nëse dihet se [DB] = 8 cm ?
A. 2 cm
B. 3 cm
C. 4 cm
D. 5 cm

59. Nëse është dhënë
A.
B.
C.
D.

1
= 5 , atëherë sa është 9 x +1 ?
−x
3

144
169
200
225

60. Është dhënë piramida e drejtë katërkëndore, baza e të cilës është drejtkëndësh me
brinjët a = 16 cm, b = 12 cm , kurse lartësia H = 15 cm . Sa është vëllimi i piramidës ?
A. V = 960 cm 3
B. V = 920 cm 3
C. V = 940 cm 3
D. V = 980 cm 3
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KIMI
61. Si quhet energjia e cila lirohet ose absorbohet me rastin e pranimit të elektronit nga
atomi elektroneutral në gjendje të gaztë?
A. Afinitet ndaj elektronit
B. Afinitet ndaj protonit
C. Energji e jonizimit
D. Energji e disocimit

62. Cili prej këtyre joneve gjendet i kompleksuar me porfirinë në përbërje të
hemoglobinës?
A.
B.
C.
D.

Al3+
Cr3+
Mg2+
Fe2+

63. Në një kupshore porculani është vendosur një sasi e
jodurit të merkurit (HgJ2) i cili është substancë
kristalore me ngjyrë të kuqe. Kupshorja është ngrohur
mbi flakëdhënës dhe në këtë rast joduri i merkurit e ka
ndërruar ngjyrën nga e kuqja në të verdhë. Pse ka
ndodhur ndërrimi i ngjyrës?
A. Sepse HgJ2 me ngrohje shpërbëhet në Hg dhe J2
B. Sepse HgJ2 me ngrohje e ndërron strukturën kristalore
C. Sepse HgJ2 me ngrohje kalon në gjendje agregate të lëngët
D. Sepse HgJ2 me ngrohje kalon në gjendje agregate të gaztë

64. Çfarë kanë të përbashkët mes vete elementet e grupit të dytë të sistemit periodik?
A.
B.
C.
D.

Numrin atomik
Numrin e masës
Numrin e elektroneve në shtresën e fundit
Numrin e protoneve në bërthamën e atomit

65. Në cilin rast është shënuar saktë konfiguracioni elektronik i atomit të hekurit, duke u
bazuar në rregullën e diagonales?
A. Fe (Z=26) 1s2
B. Fe (Z=26) 1s2
C. Fe (Z=26) 1s2
D. Fe (Z=26) 1s2

2s2
2s2
2s2
2s2

2p6
2p6
2p6
2p6

3s2
3s2
3s2
3s2

3p6
3p6
3p6
3p6

3d6
4s2
3d4
4s2

4s2
3d6
4s2
3d4

66. Cili numër kuantik përcakton nivelin energjetik të atomit?
A.
B.
C.
D.

numri kuantik sekondar (l)
numri kuantik magnetik (m)
numri kuantik spin (s)
numri kuantik kryesor (n)
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67. Është dhënë barazimi i reaksionit kimik të përftimit të bakrit nga xehja e tij me proces
pirometalurgjik:
Cu2O +

C

nxehtësi

2 Cu + CO

Në cilin rast janë shënuar saktë të dhënat për reaksionin kimik dhe për procesin e përftimit të
bakrit?

Cu2O është:
I
II
III
IV

Lloji i reaksionit

Element kimik
Element kimik
Komponim kimik
Komponim kimik

Reaksion i neutralizimit
Reaksion i oksido-reduktimit
Reaksion i neutralizimit
Reaksion i oksido-reduktimit
A.
B.
C.
D.

Mjeti reduktues që
përdoret
Oksidi i karbonit (II)
Koksi
Oksidi i karbonit (II)
Koksi

I
II
III
IV

68. Në cilin rast janë dhënë në mënyrë të saktë të dhënat për alkanet?

A.
B.
C.
D.

1,
1,
1,
2,

2
2
3
4

dhe 4
dhe 5
dhe 5
dhe 6

69. Në cilin rast janë paraqitur saktë të dhënat për klorin?
I
II
III
IV

Grupi
17-të
16-të
1-rë
2-të
A.
B.
C.
D.

16

Vetitë e përgjithshme
Jometal
Jometal
Metal
Metal

Gjendja oksiduese
-1
-2
+1
+1

I
II
III
IV
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70. Në cilin rast është shënuar saktë formula strukturore e acidit sulfuror (H2SO3)?

A.
B.
C.
D.

I
II
III
IV

71. Sa është përqendrimi sasior i tretësirës ujore të klorurit të kaliumit, e cila përmban të
tretur 1,49g KCl në 2000 cm3 tretësirë?
A.
B.
C.
D.

Mr (KCl) = 74,5

c (KCl) = 0,1 mol dm-3
c (KCl) = 0,01 mol dm-3
c (KCl) = 0,2 mol dm-3
c (KCl) = 0,02 mol dm-3

72. Në cilin rast janë dhënë saktë karakteristikat e përbashkëta për fruktozën dhe
glukozën?
I
II
III
IV

Struktura
Përmbajnë grupin karbonil
Përmbajnë grupin karboksil
Përmbajnë grupin karbonil
Përmbajnë grupin karboksil
A.
B.
C.
D.

Vetitë e përbashkëta
Kanë shije të thartë
Kanë shije të ëmbël
Kanë shije të ëmbël
Janë pa shije

I
II
III
IV

73. Në grafikun vijues janë dhënë
entalpitë e formimit të metanit,
etanit, etilenit dhe acetilenit.
Cilat prej këtyre komponimeve
formohen nga karboni dhe hidrogjeni
me reaksione ekzotermike?

A.
B.
C.
D.

Metani dhe etani
Etani dhe etileni
Etileni dhe acetileni
Acetileni dhe etani
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74.

Përshpejtimi i pjekjes së perimeve në serra është pasojë e trajtimit të tyre me:
A. etin
B. eten
C. buten
D. propen

75. Cili prej komponimeve vijuese është paraqitur me
formulën strukturore të dhënë?
A. Aminobenzeni
B. Aminofenoli
C. Nitrobenzeni
D. Nitrofenoli

BIOLOGJI
76. Zebra e cila si burim të ushqimit përdorë bimët është organizëm:
A.
B.
C.
D.

omnivorë
herbivorë
karnivorë
insektivorë

77. Në cilën pjesë të qelizës kryhet cikli i Krebsit?
A.
B.
C.
D.

Plastide
Ribozome
Citoplazmë
Mitokondrie

78. Cila nga metodat e menaxhimit të mbeturinave paraqet procesin gjatë të cilit, materia
organike zbërthehet në përbërës mineral dhe joagresiv?
A. Riciklimi
B. Incinerimi
C. Fermentimi
D. Kominucioni

79. Në cilin kategori sistematike të shtazëve bën pjesë pinguini?
A.
B.
C.
D.

Gjitarë
Shpendë
Zvarranikë
Ujëtokësorë

80. Si pasojë e dëmtimit të trurit të mesëm te njeriu do të:
A.
B.
C.
D.

çrregullohet dëgjimi
çrregullohet memoria
çrregullohet drejtpeshimi
çrregullohet frymëmarrja
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81. Gjatë zhvillimit embrional prej ektodermës krijohen:
A.
B.
C.
D.

epiteli i fshikëzës së urinës, epiteli i mushkërive, veshi i mesëm
epiteli i mushkërive, zemra, sistemi urogjenital
indi eshtëror, derma e lëkurës, gjëndrrat pështymore
sistemi nervor, gjëndrat lëkurore,
qimet

82. Në figurë është paraqitur sistemi i
tretjes dhe disa organe ndihmëse të
tretjes te shpendët.
Në cilën prej këtyre organeve të tretjes bëhet
zbutja e materieve ushqyese?
A. Në gushë
B. Në lukthin muskulor
C. Në pankreas
D. Në zorrën e hollë

83. Te kurrizorët shqisa e shijimit është e lokalizuar në gjuhë.
Në cilën pjesë të gjuhës përceptohet shija e thartë?
A.
B.
C.
D.

III
VI
I dhe V
II dhe IV

84. Në figurë janë paraqitur membranat embrionale te kurrizorët.
Cila nga këto membrana embrionale e
formon placentën te gjitarët?
A. Horioni
B. Amnioni
C. Alantoisi
D. Vitelina

85. Cili është gjenotipi i prindërve (pulës dhe gjelit) nëse prej 160 zogjëve (pasardhësve)
120 prej tyre janë me këmbë të shkurtëra dhe 40 janë me këmbë normale?
Gjeni për këmbë të shkurtëra është dominant (K) ndërsa gjeni për këmbë normale është
recesiv (k).
A. KK x Kk
B. KK x kk
C. KK x KK
D. Kk x Kk
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86. Cila nga bazat e mëposhtme acidike mungon te ARN-ja?
A.
B.
C.
D.

Adenina
Timina
Guanina
Citozina

87. Cilat nga këto grupe të gjallesave janë paraqitur të parat në rruzullin tokësor?
A.
B.
C.
D.

Sfungjerët
Planariet
Protozoat
Grykorët

88. Truri i vogël është qendër për rregullimin dhe drejtpeshimin e trupit dhe koordinator i
lëvizjeve që më së miri është i zhvilluar te:
A. gaforrja dhe peshku
B. peshku dhe ujëtokësorët
C. ujëtokësorët dhe zvarranikët
D. shpendët dhe gjitarët

89. Si quhen organet që luajnë rolin e kërcellit te bimët e ulëta?
A.
B.
C.
D.

Rizoide
Filoide
Kauloide
Sigmoide

90. Cila nga këto shtazë kryen frymëmarrjen me anë të mushkërive?
A.
B.
C.
D.

Delfini
Flutura
Amfioksi
Peshkaqeni
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SOCIOLOGJI
91. Disa teoricienë që merren me pabarazitë gjinore ose me pozitën e gruas në shoqëri,
pabarazinë e femrës e shohin të kushtëzuar ndër të tjera edhe me faktorin:
A. bio-social
B. morfologjiko-social
C. fiziko-social
D. statiko-social

92. Me çka përputhet shoqëria qytetare sipas Marksit?
A.
B.
C.
D.

Me klasat
Me religjionin
Me mbistrukturën
Me bazën materiale

93. Duke qenë se martesa është e pranuar dhe e miratuar nga shoqëria, atëherë mund të
themi se martesa është institucion:
A. natyror
B. moral
C. social
D. ekonomik

94. Tipi i familjes ku babai është autoriteti kryesor, ndërsa farefisnia llogaritet sipas linjes
mashkullore, është familje:
A. matriarkale
B. patriarkale
C. radikale
D. egalitare

95. Në sistemin demokratik të qeverisjes ekzistojnë tri pushtete :
A.
B.
C.
D.

drejtus, administrativ dhe juridik
shtetëror, hyjnor dhe publik
legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor
autarkik, monarkik dhe diktatorial

96. Sipas Ogyst Kontit dinamika sociale është pjesë e fizikës sociale, e cila studion:
A.
B.
C.
D.

zhvillimin shoqëror, ndryshimet dhe lëvizjet
stagnimin shoqëror, rendin dhe pasojat e tij
rendin shoqëror dhe elementet e tij
strukturën shoqërore ekzistuese
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97. Mendimi i njohur i Makiavelit ”qëllimi arsyeton mjetin” do të thotë:
A.
B.
C.
D.

në jetën politike nuk ekzistojnë qëllime të caktuara
në jetën politike nuk ekzistojnë parime të larta etike
në jetën politike ekzistojnë parime të larta etike
në jetën politike ekzistojnë qëllime të caktuara

98. Sipas Branislav Malinovski-t ndalesa e incestit është bërë për ta ruajtur:
A.
B.
C.
D.

identitetin dhe dinjitetin familjar
vazhdimin e llojit njerëzor
lidhjen e njerëzve me natyrën
integritetin dhe homogjenitetin familjar

99. Cilat elemente e përbëjnë kulturën shpirtërore sipas antropologut Eduard Tejlor?
A.
B.
C.
D.

Dija, besimi, arti, morali dhe zakonet
Dija, detyrat, përgjegjësitë dhe obligimet
Puna vullnetare e bazuar në prirje personale
Puna e detyruar ose e imponuar nga shteti

100. Grupet e caktuara shoqërore mund të identifikohen me kulturën që i përkasin, por
gjithashtu edhe me kulturën dominuese të vendit ku jetojnë. Bikulturalizmi është një
fenomen ku njerëzit:
A. nuk identifikohen me asnjërën kulturë dominuese
B. nuk identifikohen as me kulturën e origjinës e as me kulturën dominuese
C. identifikohen njëlloj si me kulturën e vet ashtu edhe me kulturën dominuese
D. identifikohen me të dy kulturat, por kulturës dominuese për çdo ditë i japin
përparësi më shumë
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