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Prishtinë, qershor 2008



 
 
Emri dhe mbiemri i nxënësit ................................................................ 
 
Shkolla……………….............................................................................. 
 
 
 
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. 
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1 B A 

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

D

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

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. 
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GJUHË SHQIPE 

 
Lexo me kujdes fragmentin e mëposhtëm, të përbërë prej dy paragrafëve, 

dhe përgjigju pyetjeve prej 1 deri në 15.  
 
 
I.  
Dola jashtë qytetit, përtej Urës së Bahçallekut. Fillova me recitue: “Përmbi 

lumë të Babilonit, atje ndejem dhe lotueme, kah na shkonte malli i Sionit”. Ecëshem i 
vetmuem. U mundojshem me e shpejtue hapin, që të mos më xajë nata në rrugë. Por 
nata mue më kishte xanë, nata e mendjes. Un nuk dijshem ma se kah me ia mbajtë. Ku 
jam? Ku shkoj? Aty? Atje? Ku? Ç’do të baj? 
 E ndjeva vedin se nuk ishem kurrgja tjetër por nji tullumbac në hava që sillet në atë 
drejtim që ta çojë era. E shka asht era? A thue asht vetë jeta? Trishtim i madh! 
O zot, rri me ne se asht kah erret! 

 
   

II. 
E kupton? Ti ke ardhë këtu në kohën ma t’keqe që ka pas Katolicizmi 

ndonjiherë e sidomos na. Ktheu në katund, aty ku ishe, struku, mos fol, as mos i beso 
as këmishës sate. Na kemi nevojë për ty që të jetojsh e jo me dekë. Na pleqtë edhe në 
ardhtë puna me dekë, e kemi kositë livadhin, por ju të rijt duhet të jetoni. Zoti asht i 
Madh. I kjoshim fal atij të lumit që ka krijue vdekjen, se për ndryshej njerzit do 
t’kishin me kenë skllav të tiranve. Edhe kta do t’desin nji ditë, e ti duhesh t’jetojsh 
vetëm sa me tregue. Kurrgja në mos kjosh i zoti me ba rrno vetëm për me tregue. A e 
kupton shka po du me t’thanë? Mbaruen të tjerët, mbarojmë na, mbaron edhe ti: të 
gjithë shkojnë si qeni në rrush po nuk kje dikush me kallxue si kje puna. Kush te 
teproj le të kallxojë! Nuk asht fjala që po mbarojmë sot. E dijmë këtë. Nuk duhet të 
mbarojmë për nesër e për shekujt e ardhshëm. E kupton këtë? Fra Zef un jam sot për 
sot Superjor: po ta jap urdhër: Ik rrno! Vetëm për me tregue! 

 
At Zef Pllumi

(Rrno vetëm për me tregue)
 
 
 

1. Paragrafi i parë i tekstit është: 
A. ese; 
B. reportazh; 
C. prozë poetike; 
D. fragment drame. 

 
 

2. Togfjalëshi: ,,shkojnë si qeni në rrush”, në paragrafin e dytë,  e ka kuptimin: 
A. vdesin kot; 
B. shkojnë shpejt; 
C. mbeten pa ngrënë; 
D. bëjnë dëm. 
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3 n e dytë, informacioni themelor nga del motoja ,,rrno vetëm për me 

C. të edhe në ardhtë puna me dekë, e kemi kositë livadhin, por ju të rijt duhet të 

D. Na kem  nevojë për ty që të jetosh e jo me dekë. 

4. Në par rret!” shpreh: 

5 ë, nata e mendjes”, ka 
kuptimin

shëm; 

6 ë tjerët, mbarojmë na, mbaron edhe ti’’ 
mbështet

7. në rrush po nuk kje dikush me 
kal xue si 

 
e 

r 

. ë shkojnë si qeni në rrush, po nuk qe dikush për të treguar se si qe 

8. Titulli ën e parë do të ishte: 

nit; 
C. Nata e mendjes; 

 
9. Gjuha ë dy paragrafët është: 

C. arbërishte;  

 
. Në paragrafi

tregue”  është: 
A. Nuk duhet të mbarojmë për nesër e për shekujt e ardhshëm; 
B. Të gjithë shkojnë si qeni në rrush po nuk kje dikush me kallxue si kje puna; 

Na pleq
jetoni; 

i
 
 

agrafin e parë, fjalia: ,,O Zot rri me ne se asht kah e
A. frikën nga perëndimi i diellit dhe nga errësira; 
B. besimin në Zot dhe frikën nga nata e errët; 
C. mosbesimin në të ardhmen dhe frikën nga Zoti; 
D. besimin në Zot dhe frikën nga e ardhmja e pasigurt . 

 
. Fjalia te paragrafi i parë: ,,Por nata mue më kishte xan

: 
A. më kishte zënë nata, ndaj nuk shihja mirë; 
B. rrugica ishte e pandriçuar; 
C. nuk arrija të mendoja kthjellët dhe arsye
D. ishte natë e vonë dhe më merrte gjumi. 

 
. Në paragrafin e dytë, fjalia: ,,Mbaruen t

et mbi:  
A. një analizë socio-kulturore; 
B. një gjendje politiko-sociale; 

. fakte kulturo –historiko; C
D. analizën gazetareske të gjendjes. 
 

 ë paragrafin e dytë, fjalia: ,,...të gjithë shkojnë si qeni N
l kje puna”  në shqipen standarde bën: 

A. Të gjithë ikin sikur qeni në rrush, mos qoftë dikush për të kallxuar si isht
puna; 

B. Të tërë shkojnë sikurse qeni në rrush nëse dikush nuk tregon se si paska 
qenë puna; 

C. Të gjithë shkojnë sikur qeni në rrush, po të mos ishte dikush për me tregua
se si ishte puna; 
Të gjithD
puna. 

 
 më i përshtatshëm për pjes
A. Fillova me recitue; 
B. Mbi lumë të Babilo

D. Kah me ia mbajtë. 

 e përdorur në t
A. toskërishte; 
B. gegërishte; 

D. çamërishte. 
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10.  Cili di tëron në paragrafin e dytë? 

C. kulturor; 

 
11.  Fjala: jalinë ,,U mundojshem me e shpejtue hapin, që të mos më 
xajë nata en standarde bën: 

 

  
12.  Tema teksti ka të bëjë me: 

gjinë; 

13. Në fun beso as këmishës sate’’, duhet të vihet:  

; 

 
14. Folja  n habitore të kohës së kryer, veta e parë njëjës, forma 
veprore bë

 
15. Periudha: m me e shpejtue hapin, që të mos më xajë nata në rrugë’’  
në paragrafin e dytë është: 

ditur, 

C. pyetëse; 
D. dëshirore.  
  

skurs mbizo
A. nacional; 
B. politik; 

D. religjioz. 

,,u mundojshem” në f
në rrugë”, në shqip
A. u mundohshim;
B. u mundonim; 
C. mundohesha; 
D. mundoheshim. 

 qendrore e kë
; 

tij 
A. luftën

. ideoloB
C. letërsinë; 
D. artin. 
 
d të fjalisë: ,,Mos i 

; A. pikëpresja
B. pikëpyetja
C. pikë çuditësja; 
D. dy pikat. 

tregoj  në mënyrë
n: 
A.  paça treguar; 
B.  pata treguar; 
C.  paskësha treguar; 
D.  paskam treguar. 

,, U mundojshe

A. e bashkëren
B. e nënrenditur; 
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exo poezinë e mëposhtme dhe përgjigju pyetjeve nga 16 deri më 19. 

tërve. 
ark. 

luturimin do e krahët s'i hap. 

n. 
 

 dhemb kaq shumë e s'di ç’të dhemb. 
atar, 

atar. 

, 
jysma lolo, gjysma mbret. 

lkan. 
an. 

 ndez. 

ta. 
ush je ti, kush je ti, pra? 

iu, 

zjar
Kush je ti? NOLI shqiptar!                     
                                      (Bardhyl Londo) 

16. Forma e kësaj poezie është: 

B. varg i matur; 

17.  Vargjet: ,, , zjarrin s’e ndez 
                             Lumenjtë i pi, e etja të djeg”,  

 shpreh
 

B. epentezës; 
C. anaforës; 
D. epiforës. 

 
 

 
L
 
KUSH JE TI? 
 
Kush je ti? Sfidë e shekujve, 
grusht i tiranëve, tmerr i mbre
Lirinë kërkon. Pushka s'ka ç
F
Me raso je veshur, zotin tall. 
Kush je ti? Perëndi a djall? 
 
Herë Bethoven, herë Kajam. 
Nuk e di kur qesh, nuk e di kur qa
Ofeli e ëmbël, korb që të tremb,
të
Hamlet i ngrysur, Sanço hok
gjysmë asket, gjysmë mëk
 
Herë urrejtje, herë dashuri. 
Kush je ti? Zjarr apo hi? 
Zhurmën e pëlqen, heshtjes i flet
g
Këmbët në Boston, zemrën në Bal
Njëri sy të qesh, tjetri sy të q
 
Duart të ngrijnë, zjarrin s'e
Lumenjtë i pi e etja të djeg. 
Heshtje e shurdhër, gjëmim ha
K
Oh, po pas dilemës u fshehka gjen
brenda një loti ndritka njeriu. 
 
Kështu ngjitesh e zbret shekujve; 
sfidë e harrimit, tmerr i mbretërve, 

r që përvëlon, kallkan acar. 

A. sonet;  

C. akrostik; 
D. varg i lirë. 

 
Duart të ngrijnë

in figurën e: 
A. antitezës; 
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18.  Forma , si në fjalinë: ,, zjarr që përvëlon, kallkan acar”,  
është tipik

B. tekste gazetareske; 

 
19.  Vargu ap’’  interpretohet si: 

uruar; 
ngesë vendosmërie; 

 krahëve. 
                         

ijët i porosit ta duan vendin dhe gjuhën tonë gjer në vuajtje. Të mos u shqasë zemra 

n tonë, është, hë për hë, një rrugë vuajtjesh, buka e tij është e 
r. E hidhur, them, për atë që s’di marifete dhe hipokrizira. Terreni i letërsisë është një 

itet, do 
të lexojë shënimet e parealizuara, do t’i përpunojë. Për këtë duhet të grum  
shumë kulturë. Talenti, prirja nuk vlejnë asgjë pa punë, pa kulturë. 
Askush të mos i prek dorëshkrimet para se të më rritet djali! I vini në arkë,

(Testamenti, 1965)

20.   Fjala: , them, për atë që s’di marifete”  e ka kuptimin e: 

 
21.  Cila fj

B. Profesionizmi në letërsi është një rrugë vuajtjesh;  
C. Terreni i letërsisë është një tokë ku gëlojnë gjarpërinjtë; 
D. E hidhur, them, për atë që s’di marifete dhe hipokrizira. 

 
 

 e shkrimit të figurshëm
e për:  
A. fjalime politike; 

C. tekste letrare; 
D. dokumente zyrtare. 

: ,,Fluturimin do, krahët s’i h
A. pamundësi për të flut
B. mu
C. dashuri ndaj fluturimit; 
D. mungesë e

    
Lexo me kujdes fragmentin e mëposhtëm, të përbërë nga tre paragrafë, pastaj përgjigju 
pyetjeve nga 20 deri në 25. 
 
I.  
Fëm
kundër Shqipërisë as kur do të vuajnë pa faj. Atdheu është atdhe, bile edhe atëherë kur të vret. 
Këtu kanë lindur, këtu të rrojnë me mish e shpirt, qoftë edhe me dhembje. 
 
II.   
Profesionizmi në letërsi, në vendi
hidhu
tokë ku gëlojnë gjarpërinjtë. Të vrasin shokët, se u bën hije. Dhe kur nuk u bën hije do të 
thotë se nuk je i zoti për letërsi.  
 
III.  
Dorëshkrimet ua lë atyre të dyve, sidomos Pandeliut. Të mos i prek askush! Ay do të rr

bullojë më parë

 i mbyllni!” 

Mitrush Kuteli

marifet  në fjalinë: “E hidhur
A.  dredhisë dhe djallëzisë; 
B.  lojës dhe humorit;  
C.  misterit dhe prapavijës;  
D.  smirës dhe hipokrizisë.  

ali në paragrafin e dytë paraqet informatë themelore? 
A. Kur nuk u bën hije do të thotë se nuk je i zoti;  

 
 
 



    IKË 

 
22.  Në par  tretë fjala  ,,Ay”, në fjalinë  ,, Ay do të rritet, do të lexojë shënimet e 
parealizuar, do t’i përpunojë”, ka kuptimin: 

A. ty; 

 
23.  Fjalët: tërsi, vuajtjesh”, në gramatikë janë:  

 
24.  Shenja vendosur ndërmjet s dhe d, në konstruktin s’di është: 

25.  Testam
A. familjarët dhe porosi për fëmijët; 

rosi për miqtë e tij; 
orosi për masat e gjera; 

D. prindërit dhe porosi për  të parët e tij. 
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agrafin e

B. ai; 
C. aty; 
D. ti. 

,, prirja, le
A. folje; 
B. ndajfolje; 
C. mbiemra ; 
D. emra. 

 e pikësimit ’  e 
A. presje;  
B. thonjëz; 
C. apostrof; 
D. pikëpresje. 

enti është rrëfim intim për: 

B. shokët dhe po
C. lexuesit dhe p

 

 
26.  Read

The disastro
he correct a

 hundred 

 
27.

1. On the way we saw Sandy and Sally and picked them up. 
 after the bait. 

3. We had nothing planned so we decided to go fishing in the river. 
4. It was a nice sunny summer July morning.  
5. We ppy to be able to bring along a bag full of fresh fish. 

 
he correct order of sentences to form a paragraph is _________. 

A. 4 3 1 2 5 
B. 3 2 5 4 1 
C. 2 1 4 5 3 

 

 

ENGLISH LANGUAGE 

 the following sentence: 
us earthquake happened on  _____________ 32. 
lternative of the spoken form of this sentence is______ : T
A. the seven of September seventeen
B. the seventh of September, seventeen 
C. the seventh of September, seventeen and  
D. September the seventh, a thousand seven hundred  

  Read the following sentences carefully: 

2. There was so much fish in the river that they went crazy

 went home ha

T

D. 1 3 5 2 4  
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r  ar ent 

of transport. L n
 

28.  Yo
means 

u are going to t avel long distance and
ook at the table below a

e considering the most conveni
d choose the correct answer: 

Means of 
transport 

Advantages Disadvantages 

Car  Takes you wherever 
you want to go, cheap, 

Traffic jams, not safe, cannot 
read, sleep, cannot watch the 

world go by 
Train No traffic jams, fast, 

comfortable, can read, 
watch the world go by 

Expens annot ive, crowded, c
take you door to door, need a 

taxi or bus to the railway 
station 

Bus  Cheap, can read, sleep, 
watch the world go by 

Not very comfortable, blocked 
roads, speed limit, cannot 

walk or stand 
Ship Comfortable, 

luxurious, cheap, can 
socialize, relax, make 

the most of it 

Takes too long, makes you 
seasick, dangerous if you can’t 

swim 

Airplane  Fast, comfortable, can 
read, sleep, eat 

Very expensive, dangerous, 
need a taxi or bus to airport  

 
A. You can relax while travelling by car and enjoy the world around you. 

D. g by bus is not as comfortable as travelling by train. 
 

29.  Choose a word to complete the following sentence: 
 

finished my course and I was among the winning participants. We were all _________ 
spe

 

 
30. Read s and then choose a sentence to complete the dialogue: 

andy: I am taking my driving test tomorrow. I’m so scared. 
imon: ____________ 

A. Good fortune.  
B. Have a good time. 
C. Good luck. 
D. Have a safe drive. 

 

B. Travelling by ship is convenient because it doesn’t take too much time.  
C. Air transport is much cheaper than railway transport. 

Travellin

I 
cial prizes. 

A. won 
B. earned
C. awarded 
D. deserved 

 the following sentence
S
S
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ing dialogue:  
Robert: Someone’s broken into my house last night. 
Tania : Did you report  ___________ to the police? 
 

 
1. the bur
2. the mu
3. the brib
4. the arson 

Tan o

has stolen things from Robert’s house. 
as attacked Robert in front of his house. 

e’s got into his  house and offered him money for a favour. 
 

2.
Of 

 
 

ch. 
uch. 
ch. 

 
35. Look

 – he – interesting - had - life – years – an – is  

 
31. In the follow

from the following expressions: 

glary 
gging 
ery 

ia sh uld say, ‘the burglary’ because _______. 
A. someone has put Robert’s house on fire. 
B. someone 
C. someone h
D. someon

3  Choose the correct answer to complete the question: 
all the fruit I like __________ best because it’s so juicy. 

A. a orange 
B. an orange 
C. orange 
D. the orange

33. Look at the following nouns. One of these words DOES NOT exist. Which one? 
A. manhood 
B. girlhood  
C. boyhood 
D. sonhood  

 
34. Choose the correct sentence: 

A. If I didn’t work hard in the company, I wouldn’t travel abroad so mu
B. If didn’t I work hard in the company, I wouldn’t travel abroad so m
C. Didn’t I work hard in the company if I wouldn’t travel abroad so mu
D. I didn’t work hard in the company if I wouldn’t travel abroad so much.  

 at the words in the box: 
ninety-six – who – my – old

The correct combination to form a sentence is: 
A. My grandfather is ninety-six years old, who had an interesting life. 

andfather, who is ninety-six years old, had an interesting life. 
d grandfather is ninety-six years, who had an interesting life. 

s old is, had an interesting life. 
 

6. Which word is different? 
A. bright 
B. tight 

 
 
 
 

B. My gr
C. My ol
D. My grandfather who ninety-six year

3

C. fight 
D. right 
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 one? 
37. In the words given below the underlined letter(s) is pronounced in the same way 
EXCEPT in one. Which

A. heart   
B. smart 
C. remark 
D. least  

 
38. In the string of word bookcase, plant, shelf, desk, table, 

the score is Scotland 2, England 2. 
e’s running forward. Barnes is in 

the middle an m? Yes, he can. It’s Stevens to 
Barnes…Barn  McDonald… Yes! And it’s a 
goal! In the 87

ook at the highlighted sentence and complete the following sentence: 

 
40. R

Ginger’s p le source pocket money. Her 
ther alwa month. Her mother, who also works, but doesn’t 
ve with her and her father, sends her a cheque to 56€. In addition, her grandmother regularly 
eposits 33€ on Ginger’s bank account. Therefore, the amount of her monthly pocket money 
 _______.  

A. hundred and two Euros 
B. hundred and twelve Euros 
C. hundred and twenty-two Euros 
D. hundred and thirty-two Euros 

the word plant is different 
because ___________. 

A. it isn’t an object 
B. it’s a piece of furniture 
C. it’s in the house 
D. it isn’t in the house 

 
39. Read the paragraph carefully: 

Well, we’re five minutes from the end of the game, and 
And Stevens, the English midfield player, has got the ball…h

d he wants the ball… Can Steven’s see hi
es is going round Macintosh…he’s going round
th minute! And it’s Scotland 2 and England 3. 

 
L
 
The commentator  _____________________________. 

A. knows that Stevens is able to see Barnes. 
B. thinks that Stevens is able to see Barnes. 
C. isn’t sure that Stevens is able to see Barnes. 
D. is afraid that Stevens is able to see Barnes. 

 

ead the following paragraph: 
, she has a multipocket money is steady. However

ys gives her 23€ on the first of the fa
li
d
is

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKË 

41. Është
Cila nga shpre ën e figurës?  

 
 dhë  në figura 
hjet raqet syprinvijuese pa
A. deab +       
B. bcaf +                   
C. edab −  
D. febc −  

 
 

42. Sipas grafikut të  funksionit të dhënë në figurë,  sa 
është (f −  

 
.    2      

4 itën e 
tretë 3€,  pohim është i saktë  për shumën e parave që shpenzoi 
Laura nga dita e parë e marsit, deri më 16 mars? 

e 130€   
C.    ndërmjet  130 €  dhe 140€    

 
44. Në qoftë se vlen 2833 =− yx  dhe 4=− yx , atëherë sa është vlera e 22 yxyx ++ ? 

   
.   6    

45. erike komplekse:

 

)0()1 f+  ?
A.    0     
B.    1  
C
D.    3 
 

3. Laura në ditën e  parë të muajit mars shpenzoi 1€, ditën e dytën shpenzoi 2€, d
e kështu me radhë. Cili

A.    më pak se 120€ 
B.    ndërmjet  120 €  dh

D.    më shumë se 140€ 

A.    8
B.        7
C
D.   5     
 

Sa është vlera shprehjes num ( )211 iiA −−+= , ku 12 −=i ? 
A.   0=A  
B.   1=A  
C.  222 +=A  
D.   222 −=A                   

 
46. Cili t 
gjetjes së urë ? 

  

C.   039102 =−− xx  
D.   039102 =+− xx      

 

ekuacion kuadratik i përgjigje
x sipa igs të dhënave në f
A.     039102 =−+ xx
B.     039102 =++ xx
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47. Pagesat e punonjësve në një kompani jepen në tabelën e mëposh

 Sa është p  në kompani ? 
    

C.   350 €  
D.   375 € 

 
 

urës s -së nëse 
kështu vazhdohet ndërtimi i 
tyre? 

.  12 −n  
n

4 ortë ka më pak se 100 mollë. Mollët mund të ndahen në mënyrë të 
barab  ose  5  fëmijësh, por jo ndërmjet 4 fëmijësh. Sa mollë ka në 
shpor

 
 15 

   
50. Me cilën shprehje është ekuivalente shprehja 

tme. 
aga mesatare
A.   315 €   
B.   335 € 

 

48. Janë dhënë 
figurat. 

Cila formulë i përgjigjet 
numrit të të gjithë rrathëve 
të fig ë n

A. 2  n

B.  n2  
C
D.  12 −      
 
 

9. Në një shp
artë ndërmjet 2,  3 
të? 
A. 60   

 30 B.
C.
D. 6     

( ) 331 22
−− ⋅  ?  

A.   
2
1   

B.   
4

 1

C.    2   
D.    4             

 
51. ftë se 416log =a , atëherë sa është vlera e 2Në qo −a ? 

     

. 4 

52. ë figura.  
Sa është hënave në figurë ? 

C.  2 m     

 

P

A. 0    
. 2 B

C
D. 16 
 
 
 Është dhën
lartësia e shtyllës sipas të d
A.  1 m 
B.  1.5 m 

D.  2.5 m 

agesa Merret prej
320€ 2 teknikësh 
400 € 1 inxhinieri
280€ 6 punëtorësh
430€ 1 menaxheri
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53. kube për lojë) në faqet e të cilave janë shënuar numrat prej 1 deri 6 hidhen 
njëkohësisht. Sa është gjasa që të fitohet shuma 9 ? 

 Dy z  (are

A.   
18
1  

B.   
9
1           

C.   
36
1  

D.   
36

 

7      

54.  vlera e  Sa është 1
10

5
3100logsin

−

++π
? 

 

0

A.    
B.   15 

5 

C.   
5
1  

D.   
15

 

1  

55. Sa ës  e shprehjes:  htë vlera
!4

n ? 

)1−   
)1−n  

C.  30   

 

56. Sa është vlera e 

)6(2 PV ⋅

A.  (n30
B.  (n30

D.  n30  

xx sin1
lim

2
−→

κ
 ? 

. -2    

. ∞−          

57. Është dhënë vargu aritmetik :  ,...20,,,11,,5, 6531 aaaa  
      Çfarë vlere ka termi 8a  ? 

C. 23  
D. 22 

 

xcos2

A. 0 
B. 2 
C
D
 
 

A. 25  
B. 24  
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58. Është dhënë ekuacioni: ( ) 36)3(3
 

=+− yxyx . 
     Çfarë la  së dytë paraqet ekuacioni i dhënë ? 

. parabolë 

59. xxxf cossin)(

kore të gradës
A. rreth 
B. elipsë 
C
D. hiperbolë    
 

Është dhënë funksioni = . Sa është ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛′

4
πf ?  

A.        0        

B.      
2
1  

C.     
2
3      

     D.
2
2   

 

60.  Cila ësh it të zgjidhja e integral dx
x
xI ∫ −
+

=
1
1

2  ? 

 
cxI +−= )1ln(            

A.   
B. 

cxI +−= )1ln(2  

C. cxI +−= )1ln(1
2

61. Cili ësh jtëzës e cila  kalon nëpër pikat )0,3(

 

D. cxI +−= )1ln( 2  
 

të ekuacioni i dre −   dhe )2,0( ? 
    

C.   0632 =++ yx  

62. Tabela e dhënë është plotësuar sipas një rregulle.  
Sa ësh ë tabelën e dhënë ? 

C.   24       

 
 

63. Në qoftëse është 32=− xxy   dhe  81

A.     0632 =+− yx
B.    0632 =−− yx

D.   0632 =−+ yx    
 

të vlera e x n
A.   21     
B.   23 

D.   26        

=−y , atëherë sa është vlera e  2x + 1? 

C. 12 
D. 13       

A. 8     
B. 9 

 
 
 
 

* 1 2 3 4 

1 3 5 7 9 
2 5 8 11 14

3 7 11 15 19

4 9 14 19 x 
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64.  Ci gjidhja e barazimit: 

 

la është z 9
23

12
=

+
−

x
x

 ? 

    2 
C.   –1 

 
  

65. 

A
B.

.    1 

D.   –2         

Janë dhënë vektorët : ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

4
3

a  dhe ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

7
5

b .Sa është gjatësia e vektorit  bap −= 2  ? 

A.   2         
   B. 3  

 

66.  Ës rinjë 

C.     2 
D.     3 

 
htë dh i me bënë kub 22=a  dhe është 

ë syprina prerëse që është 
hijezuar në f
prerë në diagonale. Sa ësht

igurë ?  
A.   228 cm   
B.   2210 cm  

2C.   216 cm  
D.   2220 cm      

 
 

67.  Ja 2në dh  )(ënë funksionet += x  dhe 32)(xf −= xxg . Me sa është e barabartë 
((gf

B.  12))(( −= xxgf          
2 −  
2

68. i: 

))x ? 
A.   12))(( += xxgf  

C.   2))(( = xxgf 6
D.   62))(( −+= xxxgf    

   

 Nëse vlen barazim
2
1cossin =− αα ,  

atëherë sa shprehjes  αα cossin ⋅=M   ?  do të ra e jetë vle

A.   
4
1

=M   

B.   
8
1

=M       

C.  
4
3

=M  

D.  
8
3

=M       
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69.  Është dhënë barazimi: 11 123 ++ = xx . Sa është vlera e  32 +x    ? 

A.    0   

  
  

 
70.  Cili ng ek ëposhtme ka bashkësinë e zgjidhjeve [-1,4] ? 

A. ⎢3x – 4⎢ ≥ 8 

 > 5 
 

71.  Çfarë vlere duhet të ketë  x  në mënyrë që pika )0,0(O  të jetë mesi i segmentit 
],[ BA ku )  dhe )2,( xB ? 

 
72.  Sa është syprina e sipërfaqes së hijezuar, e përfituar m

B.    1         
C.  3 
D.  4 

a in uacionet e m

B. ⎢3x – 4⎢ < 8 
3⎢ ≤ 5C. ⎢2x-     

D. ⎢2x-3⎢

1,5( −A
A.  -3       
B.  -5     
C.   3 
D.   5 

xe funksionet 2xy =  dhe y =  
në interva  , lin [ sipas të dhënave në figurë ?   ]1,0

A. 
2
1

=S      

B. 
3
1

=S                                                           

C.  
4

=S  1

D. 
6

=
1        

 
73.  Me cilën shprehje është ekuivalente shprehja: )sin()sin(

S

βαβα −−+   ? 
A. 0  
B. )sin( 22 βα −  
C. βα sincos2 ⋅     
D. βα cos⋅  

 
74. e ngjyrë të kuqe, 4 topa me ngjyrë të zezë dhe 6 topa me 

 nxirret një top, sa është probabiliteti që topi të jetë me 
ngjyrë të bardhë ?

sin2

 Në një kuti ndodhen 5 topa m
ngjyrë të bardhë. Nëse rastësisht

 

A.    
2
1  

B.    
3
1   

C.    
3
2  

D.    
5
2  
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75.  Sa është vlera e x  në trekëndëshin  e Paskalit ? 

A.  6       

 
D. 12 

B.  8 
C. 10   

 
 

INF
 
76.  Programi axhon të gjitha programet e tjera në kompjuter, ruan 
fajllat, i mu it t`i përdorë programet softuerike dhe koordinon 
shfrytëzimin e harduerit kompjuterik (p.sh. tastierës dhe miut), quhet: 

enaxhim 

 

 
  

2 bajta 
ita < 32 bajta 

 
79.  Nëse në celulën C3 është shënuar 7, në celulën C4 është shënuar 5 dhe në 
celulën C9 është shënuar 12 , me funksioni  
celulën A2 fitojmë vlerën: 

 
 

80.    Opsioni i zgjedhur në dritaren e programit 
MS Excel përdoret për: 

A. Insertimin e një rreshti 
B. Insertimin e një kolone 
C. Insertimin e një grafiku 

 
 
 
 

ORMATIKË 

kompjuterik që men
ndëson shfrytëzues

A. Program për m
B. Program aplikativ  
C. Sistem operativ 
D. Program grafik 

 
77.        Në figurë është treguar : 

A. Njësia e disketave 
B. Njësia për CD  
C. Modemi 
D. Hard disku  

 
78.  Cila nga shprehjet e dhëna është e saktë? 

A. 32 bita < 6 bajta  
B. 1 bit  > 8 bajta 

 bita < C. 16
D. 4 b

n  =MAX(C3:C8), i cili është shënuar në

A. 3 
B. 0 
C. 7  
D. 12  

D. Insertimin e një flete pune 



 A                                                                                     GJIMNAZI MATEMATIKË-INFORMATIKË 18

 
81.   Cili është rrjeti më i përshtatshëm për një kompani  e cila i ka zyrat në një ndërtesë të 

 
 

83.   Krijim ionale nd

nships  
ionships  

izard  
 

84.  Në  e  madhësive 
hyrëse janë: (A:=3, B:=6), pas 
ekzekutim  algoritmit 
 madhësia dalëse do të ketë 
vlerën: 

A. X=9 
B. X=6 
C. X=3 
D. X=18 

 

85. Pas ekzekutimit të 
kruar në 

C. Përshëndetje dhe sukses në provim! 
D. 
 

vetme : 
A. MAN  
B. LAN   
C. WAN  
D. PAN   

82.   Cili nga fjalëkalimet e mëposhtme do të ishte më i miri në aspektin e sigurisë?  
A. melisa 
B. 123456 
C. ya81kQ  
D. insert 

 
i i lidhjeve relac ërmjet tabelave në programin MS Access realizohet 

me opsionin: 
A. Create report by Relatio
B. Create table by using Relat
C. Create  Relationships 
D. Create form by using w

 
se vlerat

it të

 
 

 
 
 

 

 

programit të sh
gjuhën programuese C++, 
do të fitohet: 

 
 
 
 
A. Program në C++ 
B. Përshëndetje dhe sukses në provim  

// Program në C++
 
#include <iostream>
 
using namespace std; 
 
int main () 

return 0 

{ 
  cout << "Përshëndetje dhe sukses në provim! ";
  return 0; 
} 

 



FIZIKË  

 
në cilin prej këtyre planetëve  të madhe?  

 

 
86. Nëse trupat me masa të njëjta vendosen në planetët Tokë, Merkur, Mars dhe Uran,

trupi ka peshë më
A. Uran    
B. Merkur 
C. Mars 
D. Tokë       

87. Perioda e lëvizjes së trupit është sT 4,0= . 
A. t = 20 s 
B. 
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Pë

t = 25 s 

 
 

88. Në figurë është paraqitur rregulla e parë e 

                                  
 I = 2A 

. I = 4A                                                                    
 

8 te rreth diellit. Çfarë vlerash të energjisë 

A. tike minimale, energji potenciale 
ni

B.

C. Energji kinet energji potenciale 
minimale 

D. Energji kinet ergji potenciale 
maksimale 

90. Nëse shpejtësia e lëngut gjatë lëvizjes në tërë gjatësinë e një gypi është e 
pandryshueshme (shih fig.) atëherë rrjedhja e lëngut është: 

A. stacionare 
B. laminare 
C. turbulente 
D. jo stacionare 

r sa kohë trupi kryen 50 rrotullime? 

C. t = 50 s 
D. t = 40 s 

Kirkofit. Sa është intensiteti i rrymës elektrike në 
ampermetër? 

A. I = 1A                                          
B.
C. I = 3A 
D

9. Në figurë është paraqitur lëvizja e një kome
kinetike dhe potenciale ka kometa në pikën A? 
Energji kine
mi male 

 Energji kinetike minimale, energji potenciale 
maksimale 

ike maksimale, 

ike maksimale, en
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91. Është dhënë barazimi i reaksionit të oksidimit të hekurit, me ç’rast përftohet oksidi 
fe

 (ng)   + 2FeO

KIMI 

ror: 

2Fe    O2 (g)  (ng)
oksidim

 
Në cilin rast është shënuar në mënyrë të saktë lloji i substancës, lloji i ndryshimit dhe lloji i 
produktit që përftohet? 
 Hekuri (Fe) Oksidimi Oksidi feror (FeO) 

 
I Element kimik Ndryshim fizik Element kimik 
II Komponim kimik Element kimik Ndryshim kimik 
III Kompon Komponim kimik im kimik Ndryshim fizik 
IV Kompon Element kimik im kimik Ndryshim kimik 

A. I 
B. II 
C. III 
D. IV 

 
9

 Na 
ol Na = 6,022 x 10 23 molekula Na 

2,41 atome Na 
 
 

3 

o -1

B. 5,85g N

C. 

D. 3,5g  N
 

94. Është let: 

R - CH2 - OH    +

2. Në cilin rast është dhënë barazimi i saktë? 
A. 1 mol Na = 6,022 x 1023 atome
B. 1 m
C. 1 mol Na = 21 atome Na 
D. 1 mol Na = 2

93. Si duhet vepruar për të përgatitur 1 dm
tretësirë të klorurit të natriumit me përqendrim c 
= 0,1 mol dm-1?    M (NaCl) = 23 + 35,5 = 58,5 
g m l  ?   

A. 5,85g NaCl duhet të treten në ujë dhe të 
hollohen deri në 1 dm3 

aCl duhet të treten në ujë dhe të 
hollohen deri në 100 cm3 
2,3g  NaCl duhet të treten në ujë dhe të 
hollohen deri në 1 dm3 

aCl duhet të treten në ujë dhe të hollohen deri në 100 cm3 

 dhënë barazimi i reaksionit të përftimit të aldehideve nga alkoo

1
2

O2 R - C - H    +   H2O
O

Cu  ose Ag
600 oC

alkool aldehid  
i d  din acetik në laborator? 

të oksidohet në prani të katalizatorit 
uhet të oksidohet në prani të katalizatorit 

k duhet të reduktohet në prani të katalizatorit 
ik duhet të reduktohet në prani të katalizatorit 

S uhet vepruar për të sintetizuar aldehi
 duhet A. Alkooli metilik

 dB. Alkooli etilik
tiliC. Alkooli me

etilD. Alkooli 
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95. Si quhet ndryshe Vitamina C? 
 

A. Acid askorbik 
B. Acid oksalik 
C. Tokoferol  
D. Retinol 

 

BIOLOGJI 
 

96.   Organizm shimeve të mëdha të faktorëve ekologjikë janë: 
A. poikilotermë 
B. homeotermë 
C. stenovalentë 

 
97.  Replik atyrë

jon vetveten 
jon vetveten 

 
 

98.  Në figurë shihet zhvillimi i fluturës, 
nga kjo fig nkludojmë për:  

ozë  të  plotë 
B. metamorfozë jo të plotë 

e 
ezë 

 
99.   Game ek algat e kuqe (Rhodophyta) krijohen në: 

A. vezore 
B. anterid 
C. arpogon 
D. arkegon 

100.    Bashkësia e të gjitha gjeneve në qelizë shënohet si: 
A. kariotip 
B. fenotip 
C. mutacion  
D. gjenotip 

 
 

 

 

at të cilët u adaptohen ndry

D. eurivalentë 

imi është proces unikat në n , përmes të cilit: 
A. ADN-ja sintetizon ARN 
B. ARN-ja sintetizon proteina 
C. ARN-ja  rikri
D. ADN-ja rikri

 

urë mund të ko
A. metamorf

C. zhvillim  pa  metamorfozë 
D. zhvillim m
partenogjen

tet femërore t

k
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