
11.05.2018 
МАКЕДОНСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО 

6. ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР по Природни науки за 6. (шесто) одделение (клуч) 
 

1. Në ekosistemet pyllore rastisen bimë drurore dhe barishtore  të cilat paraqesin ushqim 
kryesorë për ogranizmat shtazorë.Disa prej konsumatorëve primar ushqehen me gjethe 
nga bimët barishtore ,disa jetojnë ndër lëvoren e drunjëve dhe ushqehen me livore dhe 
drunjë sikur qëështë insekti nënvlerori. Organizmat e dhënë vendosi në fushat e duhura që 
të fitosh një rrjetë të ushqimit në një pyll. 

  
vemizë 
 

Lis(dushk) 
 

Nënvlerori 
 

Petriti(sokoli) 
 

Lepuri 
 

Qukapiku  
 

Dallendyshe  
 

Bar 

 

 
 

8pikë/____ 
 

2. Rrethoje përgjigjen e duhur . 
Absorbimi i ujit nësistemin digjestiv 
zhvillohet në: 
 
а) zorrën e hollë 
b) zorren e trashe  
c) lukth  
d) në zorrë dymbëdhjetëgishtore  

1pikë/__                         

Zemra te sisorët është: 
 
а) dy pjesë 
b) tre pjesë 
c) katër pjesë 
d) nuk është e ndarë 

 
1pikë/__ 

Digjestioni i ushqimit 
fillon nga : 
 
а) lukthi 
b) zorra e hollë 
c) goja  
d) zorra e trashë 

1pikë/__ 
 
Trungu i trurit i kontrollon : 
 
а) frymëmarrjen dhe lëvizjen 
b)  lëvizjen dhe punën e zemrës  
c) frymemarrjen dhe punen e zemres  
d) punën e zemrës dhe të trurit të madhë              2pikë/__                          

5 pikë/ __ 
 



3. Përgjigju në pyetjet ! 

1) Në cilin prej dy sistemeve në organizëm mer  pjesë zgavra e gojës ? 
 
Frymemarjes dhe sistemit digjestiv   (2) 

2) Në mes cilin prej dy sistemeve zhvillohet shkëmbimi i gazrave ? 
 
Cirkulatorë dhe respiratorë   (2) 

  
3) Gjatë lëvizjes sëgjakut  nëpër trup ajo kalon nëpër sistemin ekskretorë gjatë së cilës 
formohet urina si mbetje. Në fushat e zbrazëta shënoi sipas renditjes organet e sistemit ekskreto  
duke filluar nga organi për hudhjen e urinës jashtë trupit. Në linjën e zbrazët shënoni funkcionin   
organit në sistem. 

 

Оrgani : Veshkët 
  

Urinopercuesit    Fshikëza e 
urines 

  Kanali 
urinar  

Funkcioni : Filtrimi   Тransporti   Rujtës   Hudhje  
  

 
10 pikë/____ 

4. Në fushat e zbrazëta shënoni nivelin e organizimit në një ekosistem. 

 

 

 

 

 
 

4 pikë/______ 



5. Në diagramin në vijim është paraqitur masa maksimale (në gram) e sheqerit dhe e kripës 
së kuzhinës që mund të tretet në 100 g ujë. Në bazë të dijagramit në vijim përcakto: 
 
 
А) Ngritja e temperaturës më tepër ndikon në tretshmërinë në ujë të ______________ sesa 
të ____________. 

     1 pikë 
 
B) Sa gram sheqer më së shumtimund të treten në 100 g ujë në 20 °C? 
 
Përgjigje:   ________________________________________     

2 pikë 
 
C) Arta ka bërë ëmbëlsira dhe për atë qëllim është dashur të përgatitë tretje të ngopur të 

sheqerit. Ajo ka vendosur 50 gram sheqer në 100 g ujë, në 20 °C dhe sheqeri 
menjëherë është tretur. Edhe sa gram sheqer më së shumti mund të tretë në ujë në 
këtë temperaturë, që të përgatitë tretje të ngopur? 

 
Përgjigje:   ________________________________________   

 2pikë 
 
D) Në 100 gram ujë në  80 °C , mund të treten më së shumti 360 gram sheqer. Sa gram 
sheqer më së shumti mund të treten në 50 gram ujë?  

 
Përgjigje:   ________________________________________   

 3pikë 
 

 
 

Përgjigje: 
А) sheqeri se sa kripa e kuzhinës   B) 200 g     C) 150 g D)180 g 

 
8 p. / ______ 



6. Qarku elektrik është formuar prej baterisë, ampermetrit, harxhuesit dhe voltmetrit. Artani ka 
hulumtuar se si ndryshon intensiteti i rrymës në qark me ndryshimin e tensionit në 
harxhues. Të dhënat i ka shënuar në tabelë.  

Plotësoni tabelën.  (2 p.) 
Vlerën numerike për tensionin shkruaje në celulën e zbrazët të tabelës  
Sqaroni përgjigjen (1 p.) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 2:15=4:30=8:60 
Nëse tensionin e zmadhojmë për dy here edhe intensiteti i rrymës do të zmadhohet për dy 
here. 

Ose përgjigje e 
ngjashme e cila saktë e 
tregon varshmërin.  

Tensioni (volt) Intensiteti i rrymës 
(miliamper) 

2 15 
4 30 
8 60 

7. Prindërit duhet ti regjistrojnë Dritanin dhe Artanin në klasë të parë. Dritani dhe Artani janë 
binjakë, fëmijë si edhe fëmijët tjerë në moshë prej gjashtë vitesh. Në të dhënat e formularit 
për regjistrim në shkollë kërkohet të shënohet pesha e fëmijës. Babai ka plotësuar 
formularin e Dritanit dhe ka shënuar 200 njuton. Nëna e plotëson formularin e Artanit dhe 
ka shënuar 20 kg. Cili ka vepruar drejtë, babai apo nëna? (2 p.) 

Sqaroni përgjigjen (1 p.) 
Babai ka të drejtë. Pesha është force dhe shprehet në njuton, kurse masa në 
kilogram.  Masa (në kg) x 10 = pesha (në njuton).  

 
8. Në gotën prej plastike vendosim 100 g ujë dhe të njëjtën e vendosim në frigorifer.  Pas disa 

orëve uji ngrinë. Masa e akullit do të jetë: 
а) më e vogël se 100 g 
b) 100 g 
c) më e madhe se 100 g 
Rrethoni përgjigjen e saktë. (2 p.) 
Sqaroni përgjigjen. (1 p.) 

 
 
Masa e substances nuk ndryshon. Janë ndryshuar madhësitë tjera, si vëllimi dhe dendësia, por 
masa ka ngelur e njëjtë. Uji ka kaluar në gjendje tjetër agregate, kurse masa nuk ka ndryshuar 

9. Trupi i cili është në prehje dhe ndodhet në pikën A lartë në atmosferën e 
Tokës është lëshuar të bjerë. Vizatoni rrugën (trajektoren) sipas së cilës 
trupi, për shkak të gravitetit, do të bjerë kah Toka. (2 p.) 

Sqaroni përgjigjen. (1 p.) 
Të gjithë trupat kur lëshohen të bien, bien kah qendra e Tokës. 
. 

 
 
 
 
 
 



 
 

10. Copëza e akullit noton në gotën me ujë. Vizatoni forcat që veprojnë 
në copëzën e akullit.  (3 p.) 

Vetëm një forcë në drejtimin vertikal (1 p.) 
Dy forca në drejtimin vertikal me kahje të kundërta (2 p.) 
Dy forca në drejtimin vertikal me kahje, të dy forcat kanë drejtim 
të njëjtë, madhësi të njëjtë dhe kahje të kundërta (3 p.) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


