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  03.03.2018 
5. GARRA KOMUNALE NGA LËNDA E BIOLOGJISË      

Klasa e 7-të 
 

1. Cilat nga llojet e ushqimeve të dhëna 
përmbajnë niseshte(amidon)? 

 
A. Djathi,patatet,domatet 
B. speci, spanaku, brokulla 
C. gruri, buka, patatja 
D. fasulja, pasta, vezët                   (1 p.) 

2. Në cilin prej shembujve të dhënë ka prodhim 
të energjisë së tingullit(zërit)? 

 
A. ndriçimi i xixëllonjës 
B. gepardi që vrapon 
C. fjalimi i njeriut 
D. veturë në lëvizje             (1 p.) 

3. Uji te kaktuset deponohet në: 
A. kërcell 
B.  rrënjë 
C.  gjemba 
D.  të gjitha pjesët                                 (1 p.) 

4. Cili burim i energjisë është gjithmonë në fillim 
të secilit zinxhir të të ushqyerit? 

A. bari 
B. uji 
C. dielli 
D. mikroorganizmat                    (1 p.) 

5. Energjia kimike që formohet te bimët bartet 
deri te organizmat tjerë të gjallë përmes: 

A. ushqimit 
B. ajrit 
C. ujit 
D. lëvizjes                                             (1 p.) 

6. Cili nga organizmat e dhënë pranon më së 
shumti energji përmes të 
ushqyerit(ushqimit)? 

 
A. omnivorët 
B. karnivorët 
C. prodhuesit(producentët) 
D. herbivorët                                  (1 p.) 

7. Cilat nga qelizat e dhëna shtazore nuk 
përmbajnë bërthamë? 

 
A. Qelizat nervore 
B. spermatozoidet 
C. qeliza vezë 
D. eritrocitet                                  (1 p.) 

8. Cila nga pjesët e dhëna të bimës nuk është e 
ndjeshme në dritë? 

A. gjethi 
B. rrënja 
C. lulja 
D. kërcelli 
E. fara                                      (1 p.) 

9. Si quhet struktura qelizore e cila e kontrollon 
aktivitetin e qelizës bimore? 

 
A. Membrana qelizore 
B. Bërthama qelizore 
C. Muri qelizor 
D. Lëngu qelizor                                      (1 p.) 

10. Indet e ndryshëm të cilët së bashku kryejnë 
funksion të caktuar ndërtojnë 

 
A.  organizëm 
B.  Sistem të organeve 
C.  organ 
D.  organele                                (1 p.) 

11. Sipas teorisë germinative: 
A. Sëmundjet janë shkaktuar nga viruset 
B. Sëmundjet janë shkaktuar nga 

mikroorganizmat 
C. Sëmundjet janë shkaktuar nga protozoarët 

 (1 p.) 

12. Gamete mashkullore te bimët janë: 
A. Kokrrat e polenit 
B. thekët 
C. vezorja 
D. fillesat e farës                 (1 p.) 

13. Te substancat e ngurta: 
 
A. Grimcat preken ndërmjet,mund të lëvizin dhe 

ta ndryshojnë pozitën. 
B. grimcat janë shumë të ngjeshura,mund të 

vibrojnë dhe të mos e ndryshojnë pozitën. 
C. Grimcat janë shumë larg njëra tjetrës dhe nuk 

mund të lëvizin lirshëm.                   (3 p.) 

14. Si mund të dëshmohet lirimi i dyoksidit të 
karbonit? 

A. Me reaksion me acide gjatë të cilit fitohet 
fundërrinë e bardhë. 

B. Me reaksion me hidrokside gjatë të cilit 
fitohet fundërrinë e bardhë. 

C. Me reaksion me hidroksid kalciumin gjatë të cilit 
fitohet kloridi i kalciumit.                     (1 p.) 
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15.  Cilëve prej organizmave të dhënë për të 
mbijetuar u nevojitet një qelizë nikoqire? 

A. algave njëqelizore 
B. protozoarëve 
C. mykeve 
D. viruseve 
E. bakterieve                                          (1 p.) 

16. Cilat nga substancat e dhëna janë në 
gjendje agregate të lëngët në 20 oC? 

 
A. margarini, proteinat, niseshtja 
B. vaji, dyoksidi i karbonit,niseshtja 
C. vaji, alkoholi, lëngu qelizor 
D. uji, karbonati i kalciumit, niseshtja   (3 p.) 

17. Gjatë lirimit të energjisë në procesin e 
frymëmarrjes prodhohen: 

 
A. Monoksidi i karbonit dhe uji 
B. Dyoksidi i karbonit dhe oksigjeni 
C. Monoksidi i karbonit dhe oksigjeni 
D. Uji dhe oksigjeni 
E. Uji dhe dyoksidi i karbonit    (2 p.) 

18. Në cilat qeliza gjenden kloroplastet: 
 
A. Qelizat e kuqe të gjakut, qelizat mekanike 
B. Trake dhe vakuola 
C. Qelizat epidermale 
D. qelizat palisade,gojëza(stome) 
E. kësula(qimet) rrënjore                         (2 p.) 

19. Cilat nga strukturat e dhëna nuk i posedon 
qeliza shtazore: 

 
A. Membrana qelizore dhe muri qelizor 
B. Muri qelizor dhe vakuola 
C. Citoplazma dhe muri qelizor 
D. Vakuola dhe membrana qelizore (2 p.) 

20. Cilët nga shtazët e dhëna shfrytëzojnë jeh-
lokacionin: 

 
A. ariu i shpellës, gaforja 
B. delfinët,lakuriqët 
C. peshku, balena 
D. pinguini, peshkaqeni                        (2 p.) 

21. Viruset janë:  
 
A. Forma qelizore të materies së gjallë 
B. Forma joqelizore të materies së gjallë 
C. Forma shumëqelizore të materies jo të gjallë 
D. Forma qelizore të materies jo të gjallë (1 p.) 

22. Tifo, difteria, meningiti janë sëmundje të 
shkaktuara nga: 

 
A. Viruset dhe bakteret 
B. Bakteret patogjene 
C. bakteriofagët 
D. të gjitha përgjigjet janë të sakta   (1 p.) 

23. Mikroorganizmat rriten më së shpejti kur 
kanë: 

 
A. Temperaturë të lartë dhe dyoksid karbon 
B. Temperaturë të lartë,ujë dhe oksigjen 
C. Dritë dhe temperaturë të ulët 
D. Temperaturë të ulët dhe oksigjen          (3 p.) 

24. Në procesin e fotosintezës krijohen dhe 
lirohen: 

 
A. Vajra,energjia kimike,oksigjeni 
B. Proteina,dyoksidi i karbonit 
C. sheqeri, oksigjeni,energjia kimike 

D. Minerale,uji,oksigjeni          (1 p.) 
25. Mikroorganizmat që shkaktojnë grip më lehtë 

barten përmes 
A. prekjes 
B. gjakut 
C. ajrit 
D. limfës                                                (1 p.) 

26. Në cilën temperaturë uji ka dendësi më të 
madhe 

A. 4 °С 
B. 100 °С 
C. 0 °С 
D. -4 °С                                            (1 p.) 

27. Bimët e pranojnë ujin nga toka përmes 
rrënjëve si rezultat i: 

 
A. Respiracionit 
B. Kondenzacionit 
C. Transplantacionit 
D. Transpirimit                              (1 p.) 

28. Organizmat shtazorë përmes ushqimit 
pranojnë: 

 
A. Energji të diellit 
B. Energji kimike 
C. Energji të tingullit 
D. Energji elektrike                 (1 p.) 

29. Cila pjesë e bimës rritet në drejtim të 
thellësisë(gravitacionit) të tokës: 

A. kërcelli 
B. rrënja 
C. gjethet 
D. lulet                                       (1 p.) 

30. Cilat nga organizmat e dhënë mund të 
kryejnë fotosintezën? 

A. Algat e kuqe, myshqet dhe drunjtë  
B. Myshqet drunjtë dhe kërpudhat 
C. Fierërat, kërpudhat dhe  и myket 
D. Parameciumi,euglena dhe ameba   (3 p.) 

 
31. Cilët nga organizmat e dhënë marrin frymë?  32. Organizmat shtazorë e largojnë ujin përmes 
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A. bimët 
B. njerëzit 
C. kafshët 
D. mikroorganizmat 
E. të gjithë të lartpërmendurit 

(1 p.) 

djersitjes me çka lirojnë 
 
A. nxehtësi 
B. dritë 
C. oksigjen 
D. proteina                                  (1 p.) 

33. Te cilët nga organizmat e dhënë hasen 
receptorë për detektimin e  rrezatimit infra të 
kuq? 

A. Lakuriqë 
B. Gjarpërinj 
C. Delfinë 
D. Bimë 

(1 p.) 

34. Te cilët nga organizmat e dhënë hasen 
receptorë të cilët reagojnë ndaj 
ndryshimeve të presionit dhe valëzimeve të 
detit? 

 
A. krapi, trofta, mrena 
B. delfini, krapi, trofta 
C. balena me gungë, delfini, peshkaqeni 
D. korali, salmoni, meduza            (3 p.) 

35. Cilët nga organizmat e dhënë e detektojnë 
fushën magnetike të tokës?  

 
A. kumuria, shqiponja, bilbili 
B. Pëllumbi, dallëndyshja, lejleku 
C. qeni, pëllumbi, dallëndyshja 
D. delfini, pëllumbi, elefanti                        (3 p.) 

36. Te cili nga organizmat e dhënë haset 
ampula Lorenciene?  

 
A. Salmoni 
B. Dreri brilopatë 
C. Balena e kaltërt 
D. Peshkaqeni                                          (1 p.) 

37. Cilat organe të bimëve mund të lëvizin 
mvarësisht nga drita e diellit? 

A. Lulja,rrënja 
B. Gjethi dhe lulja 
C. Kërcelli dhe rrënja                                 (2 p.) 

38. Cilët nga organizmat e dhënë kanë këmbë të 
rrejshme? 

A. Parameci dhe ameba 
B. Ameba 
C. Parameci 
D. Euglena                                  (1 p.) 

39. Cilat nga krijimet e dhëna janë njëqelizore? 
 
A. Zigoti,spermatozoidet dhe qeliza vezë 
B. Lulja,thekët dhe pistili 
C. Thekët dhe kokrrat e polenit          (1 p.) 

40. Cilët nga orgnaizmat e dhënë shumohen me 
bulëzim? 

 
A.  Aguliçe(lulpranvere) 
B.  Ahu 
C.  Tharmi                               (1 p.) 

41. Cila vlerë pH konsiderohet si acidike(e 
tharrët)?  

A. pH = 6,7 
B. pH = 8,4 
C. pH = 7,1 
D. pH = 9 

(1 p.) 

42. Në cilin prej pyjeve të dhëna me së shpejti 
bëhet zbërthimi i materieve organike? 

A. Pyjet tropikale 
B. Shkretëtirë 
C. Pyje të ahut 
D. Pyje të dushkut                 (1 p.) 

43. Cilat nga sëmundjet e dhëna i shkaktojnë 
viruset? 

 
A. Malaria,tuberkuloza,influenca(gripi) 
B. Influenca(gripi), fruthi,malaria 
C. Influenca(gripi), fruthi,SARS 
D. Fruthi,SARS, difteria         (3 p.) 

44. Cila nga bimët e dhëna pluhurohen me 
ndhmën e insekteve? 

A. Shelgu, lulerradhiqja(luleshurdha), 
kaktusi 

B. Lulerradhiqja(luleshurdha),lulebora,ku
mbulla 

C. Dushku, ahu,plepi 
D. Shelgu, kumbulla, ahu              (1 p.) 

45. Në ndërtimin e lules hyjnë: 
 

A. lendja, pistili, thekët 
B. Petalet e kurorës, sepalet,gjethet shumëllapëshe 
C. pistili, thekët 
D. Petalet e kurorës, pistili, thekët   

                                                                      (1p) 

46. Në cilin organ te kaktuset kryhet fotosinteza? 
 

A. Kërcell 
B. Rrënjë 
C. Gjeth 
D. Lule                                       (1 p.) 
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Fotografija 1 
 
 

47. Me cilin numër është shenjuar struktura e cila 
e paraqet materialin trashëgues? 

 
A. 7 
B. 8 
C. 9 
D. 5                                                             (1 p.) 

48. Me cilin numër është shenjuar pjesa e 
qelizës në të cilën zhvillohen të gjitha 
reaksionet kimike? 
 

A. 5 
B. 6 
C. 3 
D. 10                                                        (1 p.) 

49. Cilat struktura të paraqitura në fotografi janë 
karakteristike vetëm për qelizat bimore? 

 
A. 2, 6, 7 
B. 5, 8, 10 
C. 3, 9, 6 
D. 1, 4, 10                                (3 p.) 

50. Me numër 4 është paraqitur struktura e 
rradhës e qelizës bimore: 

 
A. citoplazma 
B. lizozomi 
C. vakuola 
D. kloroplasti                          (1 p.) 

51. Cila nga organelet ka funksion në procesin e 
fotosintezës? 

A. 5 
B. 6 
C. 10 
D. 4                                                         (1 p.) 

52. Cila strukturë i jep mbështetje dhe mbrojtje 
qelizës bimore? 

A. 1 
B. 8 
C. 2 
D. 3                                                  (1 p.) 

53. Cikli (qarkullimi) i ujit në Tokë zhvillohet përmes proceseve në vijim: 
 
A. Precipitim, kondensim, transpirim, avullim, kullim 
B. Precipitim, radiacion, transpirim, avullim, kullim 
C. Precipitim, kondensim, transpirim, avullim, sedimentacion 
D. Precipitim, kondensim, transpirim, pasterizim, kullim                         (5 p.) 
54. Çfarë ngjyre ka indikatori i 

hidrogjenkarbonatit? 
A. Portokalltë 
B. Verdhë 
C. Gjelbërt 
D. Kaltërt                                               (1 p.) 

55. Përderisa ka prani të dyoksidit të karbonit,si 
ngjyroset indikatori i hidrogjenkarbonatit? 
A. Portokallt 
B. Verdhë 
C. Gjelbërt 
D. Kaltërt                                     (1 p.) 

 
 

Pyetjet prej 47 deri në 52 kanë 
të bëjnë me fotografinë 1. 
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56. Cili barazim e përshkruan fotosintezën? 
 

A. Ujë+sheqer+dritë → energji + dyoksidi i 
karbonit 

B. Ujë+dyoksidi i karbonit+dritë→ sheqer 
+ oksigjen 

C. Ujë+ dyoksidi i karbonit +energji kimike → 
dyoksidi i karbonit + oksigjen 

D. Ujë+sheqer+dritë → energji + oksigjen                                   
(3 p.) 

57. Gjatë procesit të frymëmarjes  tek bimët 
lirohet: 

 
A. Uji dhe dyoksidi i karbonit 
B. Uji dhe oksigjeni 
C. Oksigjeni dhe glikoza 
D. Glikoza dhe dyoksidi i karbonit 

(1 p.) 

58. Vlera(përmbajtja)  energjetike e 100 gramëve 
oriz është 128 kalori.Sa do të jetë 
vlera(përmbajtja) energjetike e 60 gramëve 
oriz të shprehura në kiloxhul? 
 

A. 537,6 килоџули 
B. 322,5 килоџули 
C. 32,25 килоџули 
D. 53,76 килоџули                                        (5 p.) 

59. Nëse vlera(përmbajtja) energjetike e 35 
mililitrave vaj ulliri është  309,4 kalori.Sa kalori 
do të ketë në 100 mililitra vaj ulliri? 

 
A. 1299,4 
B. 108,29 
C. 884 
D. 88,4                                         (5 p.) 

fotografija 2 
60. Në fotografinë  2 është paraqitur eksperimenti për dëshminë e pranisë së cilit gaz? 

A. Monoksidit të karbonit 
B. Dyoksidit të karbonit 
C. Karbonit 
D. Oksigjenit                                                                                                                   (1 p.) 

Pyetjeve prej 61 deri 65 duhet ti përgjigjesh me rrethim Saktë(S) ose Jo e saktë(J),dhe në listën për 
përgjigje  të shenjosh shkronjën A për saktë ose shkronjën B për jo të saktë.                                                  

(secila pyetje bart 1 pikë) 
61. Bimët me lule shumohen me ndarje të thjeshtë Saktë (S) Jo e saktë (J) 
62. Bimët me lule formojnë gamete Saktë (S) Jo e saktë (J) 

63. Bimët me lule nuk kanë rrënjë të vërtetë Saktë (S) Jo e saktë (J) 
64. Klorofili merr pjesë në procesin e fotosintezës Saktë (S) Jo e saktë (J) 

65. Përmbajtja energjetike e ushqimit shprehet me xhul Saktë (S) Jo e saktë (J) 

 
 
 
 
 
 
 

Pyetja 60 ka të bëjë me 
fotografinë 2. 
 


