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МАКЕДОНСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО 

4. GARRA SHTETERORE nga Shkencat natyrore Klasa e pestë V (клуч) 
 

1. Gjatë një hulumtimi  për ndikimin e kushteve për rritjen e bimëve është dhënë eksperimenti 
i radhës.Janë mbjellur fara në 7 saksi.Njëra prej tyre e paraqet shembullin kontrollues 
(kontrollën) dhe është vendosur në kushtet e rradhës:në mjedis të errët ,ujitje e 
vazhdueshme me ujë në temperaturë prej 10 °C.Saksitë e mbetura janë vendosur në 
vende të ndryshme ,sic janë dhënë në tabelën e mëposhtme.Plotësoni tabelën ,ashtu që 
kushtet të cilat janë hulumtuar  në bazë të kontrollës  shëno Po,nëse nuk janë hulumtuar 
shëno Jo. 
 

 

 

Kushtet në të cilin është 

vendosur shembulli (saksia) Drita Uji Тemperatura 

Saksia 1 Vend i errët, me ujë, 10 °C Кontrolla shembulli (kontrolla) 

Saksia 2 Me dritë, me ujë, 10 °C Po Jo Jo 

Saksia3 Vend i errët,pa ujë, 10 °C Jo Po Jo 

Saksia4 Vend i errët, me ujë, 23 °C Jo Jo Po 

Saksia 5 Vend i errët, pa ujë, 23 °C Jo Po po 

Saksia 6 Me dritë, pa ujë, 10 °C Po Po jo 

Saksia 7 Me dritë ,me ujë 23 °C Po Jo po 

 
_____/18 p. 

 
2. Shiko tabelën në vijim dhe përgjigju në kërkesat e parashtruara. Përgjigjet e tua shënoi 

vetëm në vizat e parapara. 
 

Shenja e 
substancës 

Temparatura e 
shkrirjes / °С 

Temperatura e 
vlimit / °С 

А –202 –80 
B –148 –1 
C –92 95 
D –98 63 
E –184 –45 
F –129 32 

 
 
А) Në temperaturë dhome (rreth 25 °С), në gjendje agregate të gaztë janë substancat të shënuara 

me shkronjat: ________, ________dhe________. 

 
B) Në temperaturë në të cilën ngin uji, në gjendje agregate të lëngët janë substancat të shënuara 

me shkronjat: ________, ________dhe________. 

 
Përgjigje 
А) А, B, EB) C, D, F 

6 p. / ______ 



3. Arta duke notuar në det është etur. Nëna e saj i ka sjellur një gotë me ujë me akull. Ilina ka 
vërejtur pika të imëta në muret e jashtme të gotës. Pas një kohe nuk ka pasur asnjë copë 
akull në gotë, por vetëm ujë të lëngët.  

Cili/cilat ndryshim/e të gjendjes agregate janë përshkruar në tekst? Rretho një shkronjë para 
përgjigjes së saktë? 
 

A) vetëm shkrirje 
B) vetëm ngrirje 
C) vetëm avullim 
D) vetëm kondenzim 
E) ngrirje dhe avullim 
F) shkrirje dhe kondenzim 
G) shkrirje dhe avullim 
H) ngrirje dhe kondenyim 

 
2  

3 p. / ______ 
4. Këndi ndërmjet rrezes që bie në pasqyrë dhe rrezes që reflektohet nga pasqyra është 840. 

Sa është këndi i rënies? 
 

 
a) 1680   б) 480    в) 560              г) 420         е) 2480         f) 260 

 
(2p) 

5. Rina ka pesë trupa (A, B, C, D dhe E) të bërë prej materialeve të ndryshme. Secilin prej 
tyre i ndriçon me dritë të bardhë dhe rezultatet nga vëzhgimi i saj i shënon në tabelë. 

 
Trupi Sjellja e dritës 

А Ndryshon kahu i dritës 
B Drita pjesërisht bllokohet 
C Drita kalon nëpër trup 
D E ndryshon ngjyrën e trupit 
E Asnjëra nga ajo qëështë theksuar nuk ndodhë 

 
 
Rretho se cili nga trupat e dhënë, sipas sjelljes së tyre, më së tepërmi i ngjanë (ka veti më të 
ngjashme) folisë prej alumini? 

(2 p)               
6. Çfarë ngjyre ka trupi i cili i absorbon (përthith) të gjitha ngjyrat e dritës? 

 
 

a) të kaltër            b) të bardhë             c) të kuqe          d)të zezë 
 

(1 p) 
7. Në gotën prej qelqi të mbushur me lëng molle bien rreze drite. Rrethoni cila nga përgjigjet e 

afruar më së miri e përshkruan sjelljen e dritës: 
 

а) E tërë drita do të kaloj nëpër gotën me lëng molle 

b) Një pjesë e dritës do të kalon nëpër gotën me lëng molle 
c) E tërë drita do të bllokohet nga gota me lëng molle 

d) Drita do të reflektohet plotësisht nga gota me lëng molle   

 
 

(1 p.) 



8. Kur Hëna ndodhet ndërmjet Tokës dhe Diellit (në vijë të njëjtë), ajo bënë hije në Tokë dhe 
kjo dukuri është e njohur si zënie e Diellit. Në figurë janë dhënë pozitat e Diellit, Hënës dhe 
Tokës gjatë një zënie të tillë.  
 

a) Në figurë vizatoni rrugët (kahet) e përhapjes së rrezeve të dritës;(2 pikë) 
 
b) Shënoni me (h) vendet në sipërfaqen e Tokës ku do të vërehet hije (zënie e plotë), 

kurse me (gj) vendet në sipërfaqen e Tokës ku do tëvërehet gjysmëhije (zënie e 
pjesshme).     (3 pikë) 

 

 
(5p) 

9. Në grafikun e mëposhtëm janë dhënë rezultatet nga matjet e intensitetit të dritës gjatë 
zënies së Diellit në vitin 1999. Në boshtin vertikal janë dhënë vlerat e intensitetit të dritës në 
kiloluks – klx (1klx – 1000 lx), kurse në boshtin horizontal është koha lokale. 

 

 
 
 

 

 

Përgjigjuni në pyetjet vijuese që kanë të bëjnë me grafikun e mësipërm: 

а) Nga11:50(ora dhe minuta) deri13:10 (ora dhe minuta)  intensiteti i dritës zvogëlohet; 

b) Nga13:10(ora dhe minuta) deri14:20 (ora dhe minuta)  intensiteti i dritës rritet; 

c) Në13:10 (ora dhe minuta) ka ndodhur zënia e plotë e Diellit. 

 
За секое од времињата се дозволува толеранција +/- 5 минути. 

 
 

(8p) 
 



10. Vizatoni shëmbëllimin e objektit ABCDE që fitohet në pasqyrën M dhe shënoni pikat 
përkatëse të shëmbëllimit А1B1C1D1E1.       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секое точно означување на точка носи по еден бод. Се води сметка за 
симетричноста во однос на огледалото, односно растојанијата на на точките од 
огледалото.  
 
 

(5 p) 
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