
 

 
5. GARRA KOMUNALE NGA LËNDA E BIOLOGJISË 

 
Klasa e 8-të 
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1. Ngacmimi për erë pranohet nëse është në 
gjendje të: 
A. gaztë 
B. lëngët 
C. ngurtë 
D. tretur (1p.) 

2. Sistemi qendror nervor përbëhet nga: 
A. Nervat kurrizore dhe palca kurrizore 
B.Truri i kafkës dhe palca kurrizore 
C.  Nervat e kafkës dhe palca kurrizore (1p.) 

3.  Cila pjesë e dhëmbit është e pasur me 
enë të gjakut dhe nerva? 

A.  Dentina(ashti i dhëmbit) 
B.  Emali(zmalti) 
C.  Pulpa e dhëmbit 
D.  Kurora e dhëmbit (1p.) 

4. Egzistojnë tri lloje të koneve të ndjeshme ndaj 
ngjyrës së:: 
A.  Kuqe,kaltërt,verdhë 
B.  Pembe, vjollce, verdhë 
C.  Kuqe,gjelbërt,kaltërt 
D.  zezë, gjelbërt, kaltërt (3p.) 

5. Muskujt janë të lidhur për eshtrat nëpërmjet: 
A. nyjeve 
B. tetivave 
C.  tetanusit 
D.  nervave 

(1p.) 

6. Irida është pjesa e ngjyrosur e syrit mes së 
cilës gjendet: 
A. kornea 
B. retina 
C.  bebëza 
D.  irisi (1p.) 

7. Antagonistë janë... 
A.  Bicepsi dhe tricepsi 
B.   tetivat 
C.  Ashti i jashtëm dhe i mesëm i parakrahut 
D. Të gjithë të lartpërmendurit 

(1p.) 

8. Muskujt nuk mund të: 
A. shkaktjnë forcë 
B. shtyhen 
C.  kontraktohen 
D.  të shkurtohen(të mblidhen) (1p.) 

9. Kemoreceptorët gjenden në: 
A.  vesh 
B.  qiellzë 
C.  gjuhë 
D.  gjuhë dhe hundë (1p.) 

10. Ku tajohet amilaza? 
A.  gojë 
B.  lukth 
C.  Zorrën e hollë 
D.  Gojë dhe zorrën e hollë (1p.) 

11. Përshpejtuesit  e  reaksioneve  kimike  në 
organizmin e njeriut quhen: 

A.  Qeliza nervore 
B.  Enzima 
C.  Qeliza të specializuara 
D.  Të gjithë të lartpërmendurit (1p.) 

12. Cilat molekula  të cilat janë gjenden në gjak 
janë përgjegjëse për shkatërrimin e 
baktereve dhe viruseve? 

A.  Leukocitet 
B.  Hormonet 
C.  Antitrupat 
D.  Enzimet (1p.) 

13. Dyoksidi i karbonit kalon prej indeve në 
gjak përmes: 
A. osmozës 
B. difuzionit 
C.  oksidimit 
D.  reduktimit (1p.) 

14. Shtypje  më  e  fuqishme,e  shkaktuar  nga 
pompimi i zemrës,mund të regjistrohet në: 

A.  arterie 
B.  vena 
C.  kapilarë 
D.  arteriole (1p.) 

15. Cilat nga të poshtpërmendurat bëjnë pjesë në organet shtesë(plotësuese) të digjestionit? 
A.  Gjëndrat pështymore, gjëndra tiroide, mëlçia e zezë, pankreasi 
B. pankreasi, mëshikëza e vrerit, mëlçia e zezë, gjëndrat pështymore 
C. mëlçia e zezë, gjëndra tiroide, shpretka, vreri 
D. lukthi, pankreasi,duodenumi, vreri. (4 p.) 



 

 
16. Shkronja DH në fotografi paraqet: 

A.  Ashtin e jashtëm të parakrahut 
B.  Ashtin e mesëm të parakrahut 
C.  Shpatulla 
D.  Ashti i urëzës (1б.) 

17. Me shkronjën B paraqitet: 
A.  Ashti i kofshës 
B.  Ashti i jashtëm i parakrahut 
C.  Ashti i krahut 
D.  Ashti i gjoksit (1p.) 

18. Me shkronjën C në fotografi është 
paraqitur:: 

 
A.  Ashti i gjoksit 
B.  Muskuli dykokësh i krahut 
C.  Tetiva 
D.  Muskuli trikokësh i krahut (1p.) 

19. Antagonisti  i  bicepsit  është  paraqitur  me 
shkronjën:: 

A.  C 
B.  DH 
C.  D 
D.  Е (1p.) 

20. Përderisa vjen deri te kontraktimi i pjesës 
së krahut   të paraqitur me shkronjën 
Ç,atëherë krahu: 

A. ngrihet 
B. Lëshohet 
C.  Krahu pushon 
D.  Asnjëra nga të lartpërmendurat nuk 

është e saktë  (1p.) 

21. Përderisa vjen deri te kontraktimi i pjesës së 
krahut të paraqitur me shkronjën C,atëherë 
krahu: 

A.  Pushon 
B.  lëshohet 
C.  Ngrihet 
D.  Asnjëra nga të lartpërmendurat nuk është 

e saktë (1p.) 
22. Cilat nga eshtrat e dhënë lidhen me nyje 

sinoviale? 
A.  Eshtrat e gishtave 
B.  Ashti i kofshës me pelvisin 
C.  Eshtrat e kokës 
D.  Brinjtë me ashtin gjoksit (1p.) 

23. Ashti i urëzës dhe shpatulla janë pjesë të: 
A.  legenit 
B.  Kafazit të kraharorit 
C.  Brezit të krahëve 
D.  Qafës (1p.) 



 

 
24. Me cilën shkronjë është paraqitur pjesa e 

sistemit digjestiv ku fillon zbërthimi i 
proteinave? 

A.  А 
B.  Ë 
C.  B 
D.  Ç (1p.) 

25. Në   pjesën   e   sistemit   të   paraqitur   me 
shkronjën A bëhet: 

A.  Zbërthimi i yndyrërave,proteinave dhe 
sheqerërave 

B.  Krijimi i lëngut pankreatik 
C.  Krijimi i lëngut lukthor 
D.  Reapsorbimi i ujit (1p.) 

26. Me cilën shkronjë është paraqitur pjesa e 
sistemit digjestiv ku formohet amilaza? 

A. F 
B. G 
C.  Ç 
D.  DH                                               (1p.) 

27. Me cilën shkronjë është paraqitur pjesa e 
sistemit digjestiv ku formohen proteazat? 

A. F 
B. З 
C.  Ç 
D.  DH                                          (1p.) 

28. Reabsorbimi  i  ujit  kryhet  në  pjesën  e 
sistemit të shënuar me shkronjën: 

A. А 
B. Ë 
C.  B 
D.  Ç                                             (1p.) 

29. Enzimat që i zbërthejnë yndyrërat në zorrën 
e hollë quhen? 

A.  Proteaza 
B.  Amilaza 
C.  Lipaza 
D.  Proteaza (1p.) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Pjesa e veshkës në të cilën bëhet filtrimi i 
gjakut quhet:: 

A.  Gota veshkore 
B.  Piramida veshkore 
C.  Nefron 
D.  Legeni veshkor (1p.) 

31. Piramidat   veshkore   gjenden   në   palcën 
veshkore(medullën) e  cila  është  paraqitur 
me shkronjën: 

A. Ç 
B. B 
C.  D 
D.  A                                                 (1p.) 

32. Gjaku i  cili  duhet të  filtrohet bartet nga 
pjesa e sistemit për tajitje e paraqitur me 
shkronjën: 

A.  B 
B.  Ë 
C.  E 
D.  DH (1p.) 

33. Produkti i fundit i sistemit për tajitje derdhet 
në pjesën e cila është paraqitur me 
shkronjën: 

A.  B 
B.  Ë 
C.  E 
D.  DH (1p.) 

34. Gjaku  i  cili  bartet  deri  në  zemër  nga 
veshkët bartet me venën veshkore e cila 
është paraqitur me shkronjën: 

A.  E 
B.  A 
C.  DH 
D.  Asnjëra nga të lartëpërmendurat nuk 

është e saktë (1p.) 

35. Pjesa  e  sistemit  për  tatitje  e  cila  ka  për 
detyrë ta bart urinën deri në mëshikëzën e 
urinës është paraqitur me shkronjën DH dhe 
quhet: 

A.  Kanal urinar 
B.  Urinë-përçues 
C.  Trupthi veshkor 
D.  Nefron (1p.) 

36. Roli i pupilave zorrore është: 
 

A.  Përshpejtimi i reabsorbimit të ujit 
B.  Përshpejtimi  i  absorbimit  të  materieve 

ushqyese 
C.  Përshpejtimi i lëvizjes së ushqimit 
D.  Zmadhimi i sipërfaqes për resorpcion të 

materieve ushqyese (1p.) 

37. Kalimi     i     produkteve     të     digjestionit, 
vitaminave, mineraleve dhe ujit permes epitelit 
të traktit digjestiv në gjak quhet: 
A. digjestion 
B. sekrecion 
C.  absorbcion 
D.  ingestion (1p.) 



 

38. Kur e  lejon  zemra  të  hyjë  gjakun  e 
reduktuar? 

A. Kur kontraktohet(shtrëngohet) 
B. Kur lëshohet 
C. Kur hapen valvulat e venave 
D. Kur hapen valvulat e arterieve (1p.) 

39. Çfarë qarkullimi haset te peshqit kurrizorë? 
A.  Qarkullim lakunar 
B.  Qarkullim i hapur 
C.  Qarkullim i mbyllur 
D.  Qarkullim i dyfishtë (1p.) 

40. Çfarë qarkullimi ka kërmilli? 
A.  Qarkullim lakunar 
B.  Qarkullim të hapur 
C.  Qarkullim të mbyllur 
D.  Qarkullim të dyfishtë (1p.) 

41. Cila nga enët e dhëna të gjakut ka shtresë 
më të trashë muskulore? 

A.  Venat 
B.  Kapilaret arterioze 
C.  Arteriet 
D.  Kapilaret venoze (1p.) 

42. Cilat nga enët e dhëna të gjakut ka prerje 
tërthore(diametër,lumen) më të madh? 

A.  Aorta 
B.  Arteria mushkërore 
C.  Vena mushkërore 
D.  kapilaret (1p.) 

43. Cilat molekula të cilat gjendet në leukocite 
janë përgjegjëse për shkatërrimin e 
baktereve? 

A.  Hormonet 
B.  Antitrupat 
C.  Enzimat 
D.  Trombocitet (1p.) 

44. Cilat nga eshtrat e dhëna numërohet në 
pjesën e lëvizshme të gjymtyrëve të 
poshtme? 

A.  Legeni 
B.  Ashti i kofshës 
C.  Ashti i jashtëm i parakrahut 
D.  Eshtrat karpale (1p.) 

45. Cili nga indet e dhëna 
ripërtërihet(rigjenerohet) 

A.  Indi epidermal 
B.  Indi eshtëror 
C.  Indi i gjakut 
D.  Indi nervor 
E.  Të gjitha indet e lartpërmendura (1p.) 

46. Testi pozitiv i Benedektit tregon: 
A.  Praninë e niseshtes(amidonit) me ngjyrosje të kaltërt të tretësirës 
B.  Praninë e sheqerit me ngjyrosje të kaltërt të tretësirës 
C.  Praninë e karbohidrateve me ngjyrosje verdhë-portokalli të tretësirës 
D.  Praninë e niseshtes(amidonit) me ngjyrosje verdhë-portokalli të tretësirës (2 p.) 

47. Valvulat e zemrës nuk lejojnë që gjaku të qarkullojë prej:: 
A.  Dhomëzës së majtë kah paradhomëza e majtë 
B.  Paradhomëzës së majtë kaj dhomëza e majtë 
C.  Paradhomëzës së djathtë kah dhomëza e djathtë 
D.  Paradhomëzës së djathtë kah paradhomëza e majtë (1p.) 

48. Testi pozitiv i Lugolit tregon: 
A.  Praninë e amidonit(niseshtes) me ngjyrosje të kaltërt të tretësirës 
B.  Praninë e sheqerit me ngjyrosje të kaltërt të tretësirës 
C.  Praninë e karbohidrateve me ngjyrosje verdhë-portokalli të tretësirës 
D.  Praninë e niseshtes(amidonit) me ngjyrosje verdhë-portokalli të tretësirës (2 p.) 

49. Vargu i refleksit përbëhet prej renditjes së radhës: 
A. Efektori,nervi,truri,ngacmimi,receptori 
B. Ngacmimi, receptori, truri, nervi, efektori 
C. Receptori, nervi, truri, efektori, ngacmimi 
D. Ngacmimi, receptori, truri, efektori, nervi (5 p.) 

50. Cilat lloje të receptorëve gjenden në lëkurë? 
A. për prekje,dritë,zë,shtypje 
B. për shtypje,temperaturë,kemoreceptorë,dhimbje 
C. për prekje,dhimbje,shtypje,temperaturë 
D. për temperaturë,prekje,dhimbje,kemoreceptorë (4 p.) 



 

51. Difuzioni paraqet lëvizje të grimcave nga: 
A. mjedisi me koncentrim(përqëndrim) më të ultë kah mjedisi me koncentrim (përqëndrim) më të 
lartë permes 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 sakta (1 p.) 

52. Përderisa ndonjë njeri ka lëkurë në të cilën paraqiten plagë atëherë tek ai është konstatuar: 
A. Mungesë e vitaminës D dhe paraqitje e skorbutit 
B. Mungesë e vitaminës C dhe paraqitje e skorbutit 
C. Mungesë e vitaminës D dhe paraqitje e rakitisit 
D. Mungesë e hekurit dhe paraqitje e anemisë (2 p.) 

53. Gjaku i cili ka ngjyrë të kuqe të çelur në krahasim me gjakun i cili është me ngjyrë kaltër- 
në të kuqe,e dime që është: 

A.  I oksiduar,përmban shumë oksigjen dhe qarkullon kah ana e majtë e qarkullimit të 
gjakut në trup. 

B. Përmban shumë oksigjen,përmban më shumë leukocyte dhe qarkullon kah ana e majtë 
e qarkullimit të gjakut në trup. 

C.  Përmban pak oksigjen,qarkullon kah ana e majtë e qarkullimit të gjakut në trup dhe 
është i oksiduar. 

D.  Qarkullon kah ana e djathtë e qarkullimit të gjakut në trup,përmban më shumë leukocyte 
dhe është i oksiduar. 

E. Është i oksiduar,qarkullon nëpër vena dhe përmban pak oksigjen. 
(3 p.) 

Pyetjeve me numër rendor 54 deri 84 duhet tu përgjigjesh me rrethim të Saktë(A) ose Jo e Saktë(B),dhe 
në listën me përgjigje të shënosh shkronjën A për saktë ose shkronjën B për Jo të saktë 
(secila pyetje bart nga 1 pikë) 

54. Me metabolizëm nënkuptohen proceset kimike të zbërthimit të 
materieve në organizëm. 

 

Saktë (А) 
 

Jo e saktë(B) 

55. Në koren e veshkës ka numër të madh të gypthave të cilat e 
mbledhin urinën nga nefronet. 

 

Saktë (А) 
 

Jo e saktë(B) 

56. Në brendësi,veshka është e ndarë në 3 
pjesë:korja,palca(medulla) dhe legeni. 

 

Saktë (А) 
 

Jo e saktë(B) 

57. Arteriet në trup përmbajnë valvula me të cilat mundësohet 
qarkullim i njëanshëm i gjakut. 

 

Saktë (А) 
 

Jo e saktë(B) 

58. Zakonisht qelizat më të numëruara në gjak janë leukocitet. Saktë (А) Jo e saktë(B) 
59. Trombocitet kanë bërthamë qelizore. Saktë (А) Jo e saktë(B) 
60. Veshi është organ shqisor për dëgjim dhe baraspeshë. Saktë (А) Jo e saktë(B) 

 

61. Kanali i veshit mbaron me membranë e cila quhet timpani i veshit. 
 

Saktë (А) 
 

Jo e saktë(B) 

62. Ashti i nofullës është i lidhur me pjesën trurore të kafkës përmes 
nyjës së lëvizshme. 

 

Saktë (А) 
 

Jo e saktë(B) 

63. Nyja e shpatullës mund të lëvizë në dy drejtime. Saktë (А) Jo e saktë(B) 
64. Shpatulla paraqet nyje të varur Saktë (А) Jo e saktë(B) 

 

65. Lëngu në nyjet e lëvizshme quhet lëng sinovia. 
 

Saktë (А) 
 

Jo e saktë(B) 

66. Bicepsi  i  kontraktuar  e  tërheq  tetivën,ashtu  që  ashti  i  llërës 
ngrihet përpjetë 

 
Saktë (А) 

 
Jo e saktë(B) 

67. Muskujt gjatë kontraktimit zgjaten. Saktë (А) Jo e saktë(B) 
68. Muskujt e kontraktuar formojnë forcë të tërheqjes. Saktë (А) Jo e saktë(B) 



 

69. Eshtrat e gjata kanë një epifizë dhe dy diafiza. Saktë (А) Jo e saktë(B) 
70. Receptorët e bartin ngacmimin deri në tru. Saktë (А) Jo e saktë(B) 
71. Kërmilli i dëgjimit është i mbushur me lëng. Saktë (А) Jo e saktë(B) 
72. Vibrimet e zërit dobësohen(zvogëlohen) gjatë kalimit nëpër 

kanalet e dëgjimit. 
 

Saktë (А) 
 

Jo e saktë(B) 

73. Zërat e lartë(intensiv) mund të shkaktojnë shurdhim. Saktë (А) Jo e saktë(B) 
74. Veshi i jashtëm përbëhet nga tre kockëza të veshit. Saktë (А) Jo e saktë(B) 

75. Boria e Eustahut shërben për barazimin e vibrimeve. Saktë (А) Jo e saktë(B) 

76. Shkëmbimi i gazrave ndërmjet gjakut dhe indeve kryhet permes 
murreve të arterieve. 

 

Saktë (А) 
 
Jo e saktë(B) 

77. Në qarkullimin e vogël të gjakut qarkullon vetem gjak i oksiduar Saktë (А) Jo e saktë(B) 
78. Kafshët pakurrizore kanë qarkullim të hapur të gjakut. Saktë (А) Jo e saktë(B) 
79. Arteriet koronare bartin gjak të reduktuar. Saktë (А) Jo e saktë(B) 

80. Venat të cilat bashkohen me paradhomëzën e djathtë kanë 
valvula në hyrjen e tyre në dhomëzë. 

 

Saktë (А) 
 
Jo e saktë(B) 

81. Gjatë punës së zemrës,paradhomëzat dhe dhomëzat 
kontraktohen në të njejtën kohë. 

 

Saktë (А) 
 
Jo e saktë(B) 

82. Pulsi mund të ndjehet me palpacion të venave. Saktë (А) Jo e saktë(B) 
83. Pulsi është i barabartë me numrin e kontraktimeve të 

paradhomëzave për kohë prej një minute. 
 

Saktë (А) 
 

Jo e saktë(B) 

 


