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1. Piramidat e biomasave e krahasojnë sasinë e secilës biomasë në nivel trofik.Në ekosistemet 
detare,shkalla e riporodhimit të fitoplanktonit pelagjik është e lartë,kurse biomasa e tyre më e 
ulët(edhe pse janë prodhues) nga biomasa e konsumatorëve të rendit të parë.Kjo është një 
përjashtim nga rregulli që  prodhuesit kanë biomasë më të madhe në piramidën e 
biomasës.Rrethoni përgjigjen e saktë : 

a) Pohimi i dhënë është i saktë sepse fitoplanktoni shum shpejtë konsumohet për 
shkak të dimensioneve të vogla  

b) Pohimi është jo i saktë sepse numri i konsumatorëve të rendit të parë  në ekosistemet 
detare varen nga biomasa e ushqimit që ata e hanë 

 
 

1/__ 
 
 

3. Pemët e reja dhe ende të pa zhvilluara shpesh janë të ekspozuara ndaj efekteve negative të 
faktorëve abiotik ekologjik (erë e fortë,shira të rrëmbyeshëm,temperatura shumë të larta 
).Përveç asaj,ata kanë qasje të vështirë në dritë dhe për këtë arsye kanë shkallë më të ulët të 
fotosintezës dhe prodhimit.Kjo marrëdhënie e pemëve të reja me ato të rritura në ekosistemin 
pyjor mund të definohet si : 

a) Коnkurenca (interspecike dhe intraspecike) 
b) Grabitje  
c) Parazitizem 
d) Кomensalizëm 
e) Мutualizëm 

4/__ 

 

4. Njeriu,me aktivitetet dhe numrat e tij,kontribon në degradimin e mjedisit jetësorë në mënyra të 
ndryshme,dhe me ketë ai e rrezikon jetën e të gjithë organizmave të gjallë.Në një pyll ahu,toka 
karakterizohet me një reakcion pH të caktuar.  Çdo ndryshim i pH kontribon në ndryshimin e 
lëvizshmërisë së elementeve të caktuara në tokë.Kështu në pH më të ulët,katjonet si Ca2+, Mg2+, 
K+,menjanohen nga elementet si Al dhe Fe.Prandaj,gjatë depërtimit të ujit nga sipërfaqja në 
shtresat më të thella të tokës,ato lehtë shpërlahen në zonën nën-rrënjore. 

 
a) Kur bie shi acidik në një pyll ahu ,pemët do të dëmtohen nga acidi sulfurik i cili është fituar me 

tretjen e oksideve sulfurike nga ndotja industriale atmosferike me avullin e ujit në ajër.Shkaku 
kryesorë i dëmtimit të drunjve është sipërfaqja kontaktuese e acidit me gjethet e gjalla ashtu 
që ato duken si të jenë të djegura në majat. 
 

b) Kur bie shi acidik në një pyll ahu ,pemët do të dëmtohen nga acidi sulfurik i cili është 
fituar me tretjen e oksideve sulfurike nga ndotja industriale atmosferike me avullin e 
ujit në ajër.Shkaku kryesorë i dëmtimit të drunjve është tharja e drunjve për shkak të 
mungesës së ushqimit. 
 



c) Kur bie shi acidik në një pyll ahu ,pemët do të dëmtohen nga acidi sulfurik i cili është fituar me 
tretjen e oksideve sulfurike nga ndotja industriale atmosferike me avullin e ujit në ajër.Shkaku 
kryesorë i dëmtimit të drunjve është tharja e drunjve për shkak të ndryshimeve fiziologjike të 
cilat ndodhin për shkak se ato e thithin ujin acidik nga toka. 
 

d) Kur bie shi acidik në një pyll ahu ,pemët do të dëmtohen nga acidi sulfurik i cili është fituar me 
tretjen e oksideve sulfurike nga ndotja industriale atmosferike me avullin e ujit në ajër.Shkaku 
kryesorë për dëmtimin e drunjve është tharja e drunjve për shkak të avullimit të acidit nga 
shirat acidike,duke e komplikuar kështu fotosintezën. 
 

e) Kur bie shi acidik në një pyll ahu ,pemët do të dëmtohen nga acidi sulfurik i cili është fituar me 
tretjen e oksideve sulfurike nga ndotja industriale atmosferike me avullin e ujit në ajër.Shkaku 
kryesorë i dëmtimit të drunjve është tharja e drunjve për shkak të avullimit të acidit nga shirat 
acidik ,gjë që e bën më të vështirë procesin e frymëmarrjes. 

 

 

3/__ 

5. Me vëmendje lexoni tekstin dhe përgjigju në pyetjet e dhëna . 

Sot besohet se pas goditjes së një asteriodi të madh 65 milion vite më parë ka ardhur në ndryshim 
të klimës në Tokë.Shpërthimi i madh i shkaktuar nga goditja ngriti një sasi të madhe pluhuri dhe 
tymi,i cili hodhi ,hijëzoi dritën që vinte nga Dielli .Bimët nuk mund të bënin fotosintezën ,kështu 
që ka ardhur deri te reduktimi i ushqimit në planetë.Dinosaurët nuk arritën të përshtaten në 
ndryshimet që ndodhën dhe gradualisht u zhdukën nga diversiteti i  Tokës. 

 Shkruaj llojin e duhur të faktorit ekologjik në rreshtin e dhënë. 

а) Çfarë lloji të faktorit ekologjik paraqet rrënja e asteroidit në lidhje me bimët ?  

_________________faktorë abiotik___________________________________  

b) Zvogëlimi i prodhimit dhe rënja e biomasës bimore kanë çuar deri në rënie të popullatës së 
dinosaurëve.Për cilon faktorë bëhet fjalë ? 

 _________________faktorë biotik____________________________________ 

c) Ndotja e atmosferës me pluhur dhe tym në këtë tekst paraqet faktor antropogen?   

E SAKTË   -   JO E SAKTË   

 3/__ 

  



 

6. Duke i analizuar të dhënat në grafik,çfarë prisni të ndodhë nëse numri i individëve në 
popullatën B rritet për 25 % ? 
 
 

 

 

 
 

a) Sasia e energjisë që e posedon popullata D do të zvogëlohet  
b) Biomasa e popullatës D do të zvogëlohet  
c) Sasia e energjisë që e posedon popullata A do të rritet  
d) Biomassa e popullatës A do të zvogëlohet  

2/__ 

7.Një rajon është i banuar nga një popullatë e fluturave molë e cila është mbajtur për qindra 
vjet.Molët hasin në disa variacione të ngjyrave të krahut,të cilat i lejojnë atyre të kamuflohet në 
lëvoren e drunjve dhe kështu të fshihen nga grabitqarët. Kohët e fundit në këtë rajon është hapur 
një gurore nga e cila nxirret guri gëlqeror.Pluhuri i bardhë gëlqeror zvogëlon dritën dhe e ndotë 
ajrin.Cili nga grafikët i përshkruan më mirë ndryshimet e popullatës së moleve në ardhmen,si 
rezultat i punës së gurores ? 

 

 



a) (I) 
b) (II) 
c) (III) 
d) (IV) 

 
2/__ 

 

8. Nga energjia totale e brumbullit të patates (Leptinotarsa decemlineata) të cilën ajo e fiton nga 
ushqimi ,17% përdoret për ritje,kurse 33 % humbet përmes procesit të frymëmarrjes dhe 50 % 
përmes jashtqitjes.Nëse brumbulli i patates fiton 750J energji,llogaritni sa prej kësaj energjie do 
të jetë e disponueshme në nivelin trofik.(Shfaqe llogaritjen). 

 

17 x 750/100 = 127,5 

a) 7,5 J 
b) 495 J 
c) 127,5 J 
d) 75 J 

4/__ 
  

 
 
 
 

9. Cila nga proceset e përmendura çoi në formimin e strukturave homologe të paraqitura në 
fotografi : 

 

 

 

a)  Evolucioni divergjent  
b) Evolucioni konvergent  
c) Izolimi simpatrik  
d) Izolimi alopatrik  

2/__ 
 
 
 
 



    10. „+“  tregon prezencën e një veçorie të dhënë.  
 

Veçoria 
Organizëm 

Aktinia Gjarpëri 
detarë 

Ngjala  Tritoni 
pikalosh  

shpinë  + + + 
nofull   + + 
Ekstremitete     + 

 
 

I.  Dy organizmat më të lidhur janë : 
a) Aktinia dhe gjarpëri i detit  
b) ngjala dhe tritoni pikalosh  
c)  gjarpëri detarë dhe ngjala  
d)  gjarpëri detarë dhe tritoni pikalosh  

1/__ 
 

II. Radhitja e saktë e evolucionit të veçorive të dhëna është : 
a) nofull – shpinë – еkstremitet 
b) ekstemitet – nofull – shpinë 
c) nofull– shpinë – еkstremitet 
d) shpinë – nofull– еkstremitet  

 
1/__ 

11. Me vëmendje lexoni tekstin e dhënë,dhe pastaj plotësoni të gjitha katrorët duke u bazuar 
prej të dhënave në tekst dhe simbolet (shenjat dhe termet ) e dhëna në tabelë. 

Mullinjt e erës janë ndërtuar,në një zonë të përshatshme për rritjen e grurit dhe misrit.. Ky lloj i 
burimit të energjisë konsiderohet të jetë efikas për sa i përket ndotjes së mjedisit pas ndërtimit 
dhe lëshimin e tij në përdorim.Shkencëtarët kanë zbuluar se nga ndikimet negative në jetën e 
egër ,zogjve  grabitqarë dhe qenve të verbër i shqetëson zhurma e erës dhe e njejta mund të 
shkakton dëmtime dhe vdekje te këto grupe  kafshësh.Pas disa vitesh punë me erë,fermerët kanë 
vërejtur një rënie të drithërave,e cila nuk mund të lidhet me ndonjë faktorë abiotik në zonë. 

 

 

 

 

Në secilën katrorë ,shkruani kombnim të tre simboleve (nga një shenjë,numër dhe shkronjë nga 
secila kolonë e tabelës)me të cilat ilustrohen efektet pozitive dhe negative të mullinjve të erës për 
secilën grupë të organizmave të gjallë në atë ekosistem,siç është filluar : 

 

1. Te konsumatori i rendit të parë ka ardhur  
deri te :    

 

2. Te zogjtë grabitqarë dhe qentë e verbër  
ka ardhur deri te : 

 

SHENJA NUMRI SHKRONJA 
(+) zmadhim 1. Мortalitet А) Prodhues 
(-) zvogëlim 2. Natalitet B) Konsumatorë i rendit të parë 
 3. Еmigrim C) Konsumatorë i rendit të dytë 
 4.Imirgracion  

+3C +1C -2C -4C 

-1B +2B -3B +4B 



 
 7/_ 

 

12. Ku për herë të parë është gjetur zemra me katër pjesë,dhoma te kurrizorët ?  

Кrokodilat  
 

1/__ 

 

13. Shirat acidike ndikojnë negativisht në mjedisin jetësorë : 
a) ndikojnë në intensitetin e rrezatimit diellorë 
b) e zmadhojnë mobilimin e Ca2+  joneve dhe metaleve tjera në ekosistem 
c) e zmadhojnë sasinë e Н3О2  në atmosferë  
d) krijojnë smog  

2/__ 
 

14. Cilës familje i përket thjerrëza ?  
Lulefluturore/Fabaceae  

 
1/__ 

15. Zgjith fjalëkryqin dhe nga fushat e errëta zbulo llojin të cilit i takon klasa e kurrizorëve. 

 Horizontalisht : 

2.  Klasa e kurrizorëve 
5. Bishë 
6. Organ mbështetës  
7. Parardhësit e ujëtoksorëve  
8. Shpend zhytës  
10. Organ në të cilën bëhet zhvillimi i 
gjitarëve  të rinj  

 Vertikalisht : 

1. Grup zvaranikësh  
3.  Organ në gjitarët primitiv  
4. Ushqim për gjitarët e rinj  
9. Peshk  kërcor  
 

 



 

10/__ 

 
Klasa e kurrizorëve i përket llojit të : __ÇORDATËT__.  

 

1/__ 

 

 


