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03.03.2018 
5. GARRA KOMUNALE NGA LËNDA E BIOLOGJISË 

Klasa e 9-të 
1. Cila shtresë e gjethit të fikut i mbron qelizat nga 

tharja? 
A. Shtresa palisade 
B. Shtresa sfungjerore 
C. Shtresa e dyllit 
D. Epiderma e poshtme             (1p.) 

2. Cila nga barazimet e dhëna për fotosintezën është e 
saktë? 
A. 6CO2+6H2OC6H12O6+3O2 
B. 6CO2+6H2OC6H12O6+6O2 
C. CO2+H2OC6H12O6+O2 
D. 6CO2+6H2O6C6H12O6+6O2                          (2p.) 

3. Produkte të procesit të fotosintezës janë: 
A. Amidoni(niseshtja)dhe uji 
B. Glukoza dhe uji  
C. Amidoni(niseshtja) dhe oksigjeni 
D. Glukoza dhe oksigjeni             (1p.) 

4. Burim i secilit zinxhir të të ushyerit është: 
A. Toka 
B. Insekti 
C. Dielli 
D. Uji                                           (1p.) 

5. Përderisa vjen deri te pllenimi i qelizës vezë,cili 
hormon në gjak mbetet me 
përqëndrim(koncentracion) më të lartë? 

A.progesteroni 
B. HL 
C.HFS 
D. estrogjeni                         (1p.) 

6. Cili mineral mungon në të ushqyerit e bimës nëse 
gjethet kanë ngjyrë të kuqe? 

A. P 
B. K 
C. N 
D. Mg                                        (1p.) 

7. Lëvizja e qelizës vezë mundësohet nga prania 
 e: 
A.qelizave qepallore në mitër 
B.qelizave qepallore në sipërfaqen e qelizës vezë 
C. qelizave qepallore në muret e vezëpërçuesit 
D. qelizave qepallore në vezore                (1p.) 

8. Cila materie tajohet në bazën e gjethëzave të kurorës te 
disa lule? 

A.glukoza 
B. nektari 
C. dylli 
D.  rrëshira                                    (1p.) 

9. Cilat nga kariotipet e dhëna i takon njeriut me 
sindromën Daun(Down)? 

A. 44, XY 
B. 44, XX 
C. 45, XY 
D. 46                                                (1p.) 
(признато како точно) 

10. Te cila nga bimët e dhëna është karakteristike bisku i 
metamorfizuar nëntokësorë që quhet rizomë? 

A.dredhëza 
B. shafrani 
C. bambusi 
D. qepa                                              (1p.) 

11. Zigoti derisa të ndahet furnizohet me materie 
ushqyese nga: 

A.muri i mitrës 
B. placenta 
C. lidhësja e kërthizës 
D. qeliza vezë e pllenuar 
E. asnjëra nga të lartpërmendurat            (1p.) 

12. Nëse cikli menstrual zgjat 28 ditë,trupi i verdhë është 
prezent në: 

A. 1/4 
B.  2/4 
C.  3/4 
D.  4/4 e ciklit 
E. asnjëra nga të lartpërmendurat             (1p.) 

13. Në cilën organelë qelizore kryhet procesi i 
frymëmrrjes aerobe? 

A.bërthamë 
B. membranë qelizore 
C. mitokondrie 
D. bërthamëzë                                  (1p.) 

14. Zigoti fillon të ndahet në: 
A.dy qeliza të ndryshme 
B. dy qeliza identike 
C. katër qeliza të ndryshme 
D.katër qeliza identike                                (1p.) 
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15. Cili hormon e kontrollon trashjen e mitrës? 
 

A.progesteroni 
B.HL 
C. HFS 

       D. estrogjeni                                           ( 1p.) 

16. Embrioni furnizohet me materie ushqyese nga: 
 
A. muri i mitrës 
B. placenta 
C. lidhësja e kërthizës 
D. qeliza vezë                                             (1p.) 

17. Në cilën pjesë të sistemit të frymëmarrjes kryhet 
procesi i këmbimit të gazrave? 

A.bronkiole   
B. alveola 
C. bronke 
D. arteriole                                       (1p.) 

18. Cili nga mineralet e dhëna është i nevojshëm për bimën 
që të formojë enzime? 

A.P 
B. K 
C.N 
D. Mg                                      (1p.) 

19. Pjesët e pistilit janë: 
 
A. kreza dhe vezorja 
B. kreza,theku dhe vezorja 
C. kreza,shtyllëza,vezorja  
D. shtyllëza,vezorja dhe theku           (1p.) 

20. Cilat hormone tajohen më shumë pas plasjes së folikulit 
të Grafit? 

A. progesteroni dhe HFS 
B. HL dhe progesteroni 
C. HFS dhe HL 

D. estrogjeni dhe progesteroni                    (2p.) 
21. Nëse numri i kromozomeve në gametën 

mashkullore të bimës është 26,sa do të jetë numri 
i kromozomeve në një qelizë rrënjore? 

A. 18 
B. 52 
C. 78 
D.  9                                                    (1p.) 

22. Nëse numri i kromozomeve në  qelizë të gjethit të bimës 
është 38,atëherë numri i kromozomeve në gametin 
femëror do të jetë: 

A. 76 
B. 38 
C. 19 
D.  8                                                    (1p.) 

23. Cila nga bimët e dhëna shumohet me stolone? 
A.dredhëza 
B. kurkuma 
C. domatja 
D. bizelja                                         (1p.) 

24. Te salepi karakteristike është prania e: 
 
A.stoloneve 
B.bulbet e gungëzuara 
C. zhardhokut 
D. rizomit                           (1p.) 

25. Ena e gjakut e cila e bart gjakun nga zemra deri 
në mushkërit është: 

A.arteria mushkërore 
B. aorta 
C. vena mushkërore 
D. asnjëra nga të lartpërmendurat     (1p.) 

26. Sa është pjesëmarrja e О2në ajër? 
A.rreth 0,2 % 
B. rreth 2% 
C. rreth 20% 
D. asnjëra nga të lartpërmendurat           (1p.) 

27. Cilat nga bimët e dhëna përhapen me erë? 
A.molla 
B. luleshurdha(lulerradhiqja) 
C. rrushi 
D. gështenja(1 p.) 

28. Cila enë e gjakut e bart gjakun prej mushkërive deri në 
zemër? 

A.arteria mushkërore 
B. aorta 
C. vena mushkërore 

       D. asnjëra nga të lartpërmendurat(1p.) 
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29. Sa është pjesëmarrja e CО2në ajër? 
A.rreth 4% 
B. rreth 0,4% 
C. rreth 0,004% 
D. rreth 40%                                (1 p.) 
(признато како точно) 

30. Çfarë energjie lirohet gjatë procesit të frymëmarrjes 
aerobe? 

A.energjia kimike 
B. energjia e nxehtësisë 
C.energjia kinetike 
D. energjia potenciale(1 p.) 

31. Madhësia e embrionit kur strehohet në murin e 
mitrës është: 
A.dy herë më i madh se qeliza vezë 
B.  katër herë më i madh se qeliza vezë 
C. në të njejtën madhësi me qelizën vezë 
D.  më e vogël se qeliza vezë(1 p.) 

32. Gjethëzat e kupës së lules shërbejnë për: 
 
A. mbrojtje të farës 
B.  mbrojtje të bishtit të lules 
C. mbrojtje të lules së re 
D.  mbrojtje të embrionit(1 p.) 

33. Përderisa një lule ndalon së rrituri dhe në 
sipërfaqe të gjetheve paraqiten pika të 
tharjes,atëherë në ushqimin e bimës mungon: 

A. Mg 
B.  Ca 
C.  K 
D.  P(1 p.) 

34. Çfarë forme ka poleni te bimët të cilat pluhurohen me 
anë të erës? 
 
A.              B.                C.                 D.   
 
 
 

(1 p.) 
35. Cila nga reaksionet e dhëna kimike e paraqet 

frymëmarrjen aerobe? 
A.C6H12O6 + O2  CO2 + H2O + Е 
B. CO2 + O2  C6H12O6 + H2O + Е 
C. C6H12O6 +6O2 CO2 + H2O - Е 

            D. C6H12O6 + H2O  CO2 + O2+ Е         (1 p.) 

36. Cila nga qelizat e dhëna fitohet me ndarje mejotike të 
qelizave? 
A.eritrociti 
B. qeliza epidermale 
C. qeliza vezë 
D. qeliza nervore                                     (1 p.) 

37. Cili organ te gruaja rritet më së shumti gjatë 
shtatzënisë? 
A. lidhësja e kërthizës 
B.  legeni 
C. mitra 
D.  placenta(1 p.) 

38. Aroma dhe ngjyra e gjethëzave të kupës i shërbejnë 
bimës për: 
A. joshje të insekteve 
B.  joshje të kafshëve barngrënëse 
C.  mbrojtje nga kafshët barngrënëse 
D.  asnjëra nga të lartpërmendurat           (1 p.) 

39. Cilat nga bimët e dhëna shumohen me shumim 
vegjetativ? 

A. dredhëza dhe domatja 
B. kurkuma dhe dredhëza 
C. domatja dhe kurkuma 

D.  bizelja dhe dredhëza(2 p.) 

40. Frymëmarrja aerobe kryhet në prani të: 
A.CO2dheO2 
B. N2dheCO2 
C. O2dheC6H12O6 

D.  C6H12O6 dheCO2(1 p.) 

41. Çka nga të dhënat paraqet fryt? 
A. karota 
B. domatja 
C. patatja 
D. panxhari 
E. zhardhoku                                             (1 б.) 

42. Murri i brendshëm i trakeve është i mbështjellur me: 
A.  qeliza me një kërbaç(flagele) 
B.  qeliza qepallore 
C.  qeliza nervore 
D.  qeliza epidermale                       (1 p.) 
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43. Cilat nga kariotipet  e dhëna te njeriu është me 
numër normal(të rregullt) të kromozomeve? 

A. 2x22, XXY 
B.  45, XY 
C. 44, XY 

      D. 2x22, YY(1 p.) 

44. Cila nga bimët e dhëna përhapet me ndihmën e 
zogjve(shpendëve)? 

А. panja 
B. mështekna 
C. boronica 
D. kantarioni(1 p.) 

45. Frymëmarrja realizohet me:: 
A.tkurrjen dhe lëshimin e muskujve ndërbrinor dhe diafragmës 
B. tkurrjen dhe lëshimin e muskujve ndërbrinor dhe brinjëve 
C. tkurrjen dhe lëshimin e brinjëve dhe diafragmës 
D. tkurjen dhe lëshimin e diafragmës dhe muskujve të barkut(1 p.) 
 

46. Difuzioni paraqet lëvizje të grimcave nga: 
A.mjedisi me koncentrim(përqëndrim) më të ultë kah mjedisi me koncentrim(përqëndrim) më të lartë përmes 
membranës gjysmëlëshuese 
B.mjedisi me koncentrim(përqëndrim) më të ultë kah mjedisi me koncentrim(përqëndrim) më të lartë 
C.mjedisi me koncentrim(përqëndrim)më të lartë kah mjedisi me koncentrim(përqëndrim) më të ultë 
D. të gjitha definicionet e mësipërme janë të sakte(1p.) 
 

47. Në çfarë mënyre krijohen bineqët identik? 
A.nëse qeliza vezë pllenohet nga dy spermatozoide në të njejtën kohë 
B.nëse fetusi ndahet në dy pjesë identike 
C. nëse zigoti ndahet në dy pjesë identike 

            D. nëse embrioni ndahet në dy pjesë identike(1p.) 
 
48. Në cilat inde bimore gjenden kloroplastet? 

A. Indi sfungjeror dhe palisad  
B. Epiderma e sipërme dhe indi palisad 
C. Indi palisad dhe epiderma e poshtme 
D. Epiderma e poshtme dhe indi sfungjeror(1 p.) 

 
49. Roli i lëngut amniotik është: 

A.  të ushqejë embrionin dhe ta mbrojë nga goditjet dhe tronditjet 
B. të mbrojë embrionin nga goditjet dhe tronditjet dhe të mirëmbajë zhvillimin e embrionit 
C.  vetëm të mbrojë embrionin 
D. asnjëra nga të lartpërmendurat                                                           (2p.) 
 

50. Manifestimet gjatë mungesës së fosforit në të ushqyerit te bimët janë: 
A.  bima ndalon së rrituri dhe vyshket,gjethet janë të buta dhe të njoma 
B.  gjethet janë të buta dhe të njoma me ngjyrë të kuqe ose kafe të erët 
C.  bima ndalon së rrituri dhe vyshket,gjethet janë të verdha me pika të vyshkura 
D.  gjethet janë të buta dhe të njoma,gjethet zverdhen(2 p.) 
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51. Cilat karakteristika i posedojnë bimët të cilat pluhurohen me ndihmën e insekteve? 
A.  lule të ngjyrosura me ngjyra të gjalla,poleni është ngjitës ose me gjemba 
B.  lulet nuk janë të ngjyrosura me ngjyra të gjalla,poleni është ngjitës ose me gjemba 
C.  lulet nuk janë të ngjyrosura me ngjyra të gjalla,poleni është me sipërfaqe të lëmuar 

D.  lule të ngjyrosura me ngjyra të gjalla,poleni është me sipërfaqe të lëmuar(1 p.) 
 
52. Cilat nga karakteristikat e dhëna i takojnë bimëve të cilat shumohen në mënyrë joseksuale? 

A. nevojiten dy prindër,pllenimi është i rastësishëm dhe shpesh bëhen dështime,bimët e sapofituara zakonisht 
zhvillohen në afërsi të bimëve prindër. 
B.  nuk ka nevojë për formimin e numrit të madh të fryteve dhe farave,për kohë të shkurtër mund të krijohet një 
numër i madh i bimëve të reja,bimët e reja zakonisht banojnë hapësirën afër bimës mëmë 
C.  nuk ka nevojë për numër të madh të farave dhe përhapje të farës,është e nevojshme shpenzimi i energjisë 
për prodhimin e organeve seksuale,bimët e sapofituara zakonisht banojnë hapësirën afër bimës mëmë 

D.  nevojitet vetëm njëri prind,nuk ka nevojë për pllenim,bimët e reja janë me cilësi të ndryshme trashëguese 
dhe me adaptime të reja (3 p.) 

Fotografia 1 
53. Organi i përkohshëm i cili i siguron embrionit 

ushqim dhe oksigjen është paraqitur me 
shkronjën: 
A. a 
B. b 
C. c 

      D.  ç (1 p.) 

54. Organi i cili bart ushqim dhe oksigjen deri te embrioni 
është paraqitur me shkronjën: 
 
A. a 
B.  b 
C. c 

      D. ç (1 p.) 

55. Shkronja аnë fotografi paraqet: 
 
A. membranën amniotike 
B.  placentën 
C.  mitrën 
D. lëngun amniotik (1 p.) 

56. Sipas mënyrës të cilën fetusi e mer pozitën në mitër 
mund të konstatojmë që ai është: 

A. në tremujorin e parë të zhvillimit 
B.  në tremujorin e dytë të zhvillimit 
C. para lindjes 
D.  të gjitha konkludimet e lartpërmendura janë të 
sakta   (1 p.) 
 

Pyetjet nga 53-56 kanë të 
bëjnë me fotografinë1. 
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Në tekstin e mëposhtëm është paraqitur çelës për identifikim .Pyetjet nga57 deri 62kanë të bëjnë me çelsin 
dikotomik. 

 
1. A. Ka krahë......................................................shko në 2 

B.  nuk ka krahë....................................................shko në 3 

 

2. A. Ka dy palë krahë...................................... shko në4 

B.  ka një palë krahë....................................... shko në5 

 

3. A. Ka mbi katër palë këmbë.............................. shko në6 

B.  ka katër palë këmbë......................................merimanga 

 

4. A. Ka krahë të njyrosur me lara...............................flutura 

B.  ka krahë të tejdukshëm pa ngjyrë dhe lara.............pilivesa 

 

5. A. Ka aparat për shpim(pickim).............mushkonja 

B. nuk ka aparat për shpim(pickim)...........miza e shtëpisë 

 

6. A. Ka deri në dhjetë palë këmbë....................................gaforrja 

B. ka mbi dhjetë palë këmbë..................................njëqindkëmbëshi 

 
57. Cilat hapa përdoren për të 

determinuar(përcaktuar) fluturën? 
A.  1а, 2b, 4а 
B.  1b, 3а, 4а 
C.  1а, 2а, 4а 
D.  1а, 2а, 4b(3p.) 

58. Cilat hapa përdoren për të determinuar(përcaktuar) 
njëqindkëmbëshin? 
A.  1b, 3b, 6b 
B.  1b, 3а, 6b 
C.  1а, 3а, 6b 

      D.  1b, 3а, 6а(3p.) 

59. Cilat hapa përdoren për të 
determinuar(përcaktuar) pilivesën? 
A.1а, 2а, 4b 
B.  1b, 3а, 4а 
C.  1а, 2а, 4а 

      D.  1а, 2b, 4b            (3p.) 

60. Hapat 1b, 3а, 6аpërdoren për përcaktimin e cilit 
organizëm? 
A.  fluturës 
B.  njëqindkëmbëshit 
C. gaforres 

      D. mushkonjës(1 p.) 

61. Cilat hapa përdoren për të 
determinuar(përcaktuar) mushkonjën? 
A.1а, 2а, 4b 
B.  1b, 3а, 4а 
C.  1а, 2b, 5а 
D.  1а, 2b, 4b (3 p.) 

62. Кои чекори се користат за да се одреди домашната 
мува? 
A.1а, 2b, 5b 
B.  1b, 3а, 4а 
C.  1а, 2а, 4а 

      D.  1а, 2b, 4b(3 p.) 
(признато како точно) 
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Pyetjet nga 63deri 67 duhet ti përgjigjesh me rrethim të Saktë(A) ose Jo e saktë (B), dhe në listën për përgjigje ti 
shënosh shkronjën A për saktë ose shkronjën B për Jo e saktë 

(secila pyetje bart nga 1 pikë) 
63. Materiali i cili është i ndërtuar nga qelizat e gjalla dhe indet quhet biosferë. Saktë Jo e saktë 
64. Në qelizat trupore te njeriu ka 22 kromozome trupore. Saktë Jo e saktë 
65. Kromozomet të cilat trashëgohen nga të dy prindërit dhe janë me gjatësi të 

njejtë quhen kromozome homologe. 
Saktë Jo e saktë 

66. Bineqët identik mund të jenë me gjini të ndryshme. Saktë Jo e saktë 
67. Sardelet shumohen me shumim vegjetativ Saktë Jo e saktë 

Fotografia 2 
68. Filamentin e thekut e paraqet numri: 

A. 14 
B.  4 
C.  15 
D.  8 (1 p.) 

69. Fillesa e farës është treguar me numrin: 
A. 14 
B.  4 
C.  15 

      D.  8(1 p.) 

70. Cila pjesë është treguar me numrin 16?  
 
A.filamenti i thekut 
B. kokërra e polenit 
C. kreza 
D. theku(1 p.) 

71. Sistemi reproduktiv femëror te bimët është paraqitur me 
numrat: 
A. 4, 15, 9 
B.  9, 14, 15 
C.  9, 6, 12 
D.  6, 12, 16(3p.) 

72. Sistemi reproduktiv mashkullor te bimët është 
paraqitur me: 
A.16 
B.  9 
C.  6 
D.  1(1 б.) 

73. Transpirimi kryhet përmes strukturës të paraqitur me 
shkronjën: (fotografia 3) 

A.а 
B. dh 
C. c 

      D.  е(1 б.) 

Pyetjet nga  68  
deri72kanë të bëjnë me 
fotografinë 2.  
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Fotografia 3 

74. Me shkronjën „c“ është paraqitur: 
A.indi palisad 
B.  ksilema 
C.  floema 
D. epiderma e poshtme(1 p.) 

75. Me cilin numër është paraqitur indi në të cilin kryhet 
pjesa më e madhe e procesit të fotosintezës: 

A.d 
B. dh 
C.  а 

            D. ç(1 p.) 

76. Qeliza sfungjerore është paraqitur me shkronjën: 
A.ë 
B. c 
C. b 

            D. d(1 p.) 

77. Aparati i stomës(gojëzës) është paraqitur me shkronjën: 
A.c 
B. ë 
C. e 
D. a(1 p.) 

78. Shkronja  „а“ paraqet: 
A. indin palisad 
B.  epidermën e sipërme 
C.  indin sfungjeror 
D.  epidermën e poshtme(1 p.) 

79. Me cilën shkronjë është paraqitur indi i cili ka rol në 
mbrojtjen e bimës nga bakteret dhe viruset? 

A.ë 
B. c 
C.  b 

D.  d(1 p.) 
80. Pjesa e gjethit e cila është paraqitur me shkronjën b ka për detyrë: 

A. Të mbrojë bimën nga tharja dhe i jep gjethit  ngjyrë të gjelbërt 
B. Të mbrojë bimën nga hyrja e baktereve dhe viruseve dhe të mbrojë bimën nga tharja 
C. Ti  jep ngjyrë të gjelbërt gjethit dhe të mbrojë bimën nga hyrja e baktereve dhe viruseve 
D. Ka numër më të madh të kloroplasteve(1 p.) 

81. Cili është ndikimi i monoksidit të karbonit kur hyn në qarkullimin e gjakut? 
A. e zvogëlon kapacitetin e eritrociteve për të lidhur CO2 

    B.  e zvogëlon kapacitetin e eritrociteve për të lidhurO2 
C. e zmadhon kapacitetin e eritrociteve për të lidhurO2 

             D.  i zbërthen eritrocitet(1 p.) 

 

Pyetjet prej 73deri 80 kanë të 
bëjnë me fotografinë 3.  


