
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

SHKOLLA FILLORE 

BIOLOGJI 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UDHËZIM 
 

Të dashur garues, 
 

Testi nga biologjia është paraparë të punohet 120 minuta. 
Testi detyrimisht të punohet me laps kimik (lapsin grafit mund ta përdorni 

gjatë punës, mirëpo përgjigjja përfundimtare duhet të jetë e shkruar me laps 
kimik). 

 
Përgjigjet të cilat nuk janë të shkruara qartë ose që janë përmirësuar nuk do 

të vlerësohen me pikë, prandaj mendohuni mirë para se të bëni zgjidhjen 
përfundimtare. 

 
Ju dëshirojmë punë të mbarë! 

 
Numri i pyetjes Numri i pikëve 

1. 1 

2. 1 

3. 1 

4. 1 

5. 1 

6. 1 

7. 1 

8. 2 

9. 1 

10. 2 

11. 1 

12. 1 

13. 1 

14. 1 

15. 5 

16. 4 

17. 4 

18. 3 

19. 3 

20. 3 

21. 5 

22. 8 

23. 5 

24. 2 

25. 5 

26. 8 

27. 12 

28. 7 

29. 7 

30. 3 

 100 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Cili nga pohimet për kromozomin X është i pasaktë?  

a) gjenet X nga babai i trashëgojnë vetëm vajzat  
b) gjenet X nga nëna i trashëgojnë vajzat 
c) është i pranishëm në bërthamën  e qelizave trupore tek meshkujt 
d) në qelizat trupore tek femrat gjithmonë janë në çift 
e) është  i pranishëm në qelizat seksuale tek femrat 

 

2) Cilat qeliza te lepurit të pyllit duhet të përmbajnë informacionet e njëjta gjenetike?  

a) neuroni dhe qeliza vezë 
b) eritrocitet dhe qelizat nënlëkurore 
c) spermatozoidet dhe qelizat epiteliale  
d) qeliza vezë dhe spermatozoidet 
e) dy spermatozoide 

 

3) Ekzistojnë disa tipa të ndarjeve qelizore gjatë të cilave  formohen qelizat në organizëm. 

Për cilat çifte të qelizave të dhëna është karakteristike që formohen me të njëjtën tip 
të ndarjeve qelizore? 
a) leukocitet dhe palca eshtërore 
b) qelizat epiteliale dhe qelizat muskulore 
c) spermatozoidet dhe trombocitet 
d) qelizat muskulore dhe qelizat eshtërore 

 

4) Cila nga vetit e përmendura është e përbashkët për të gjithë mbretërinë e protistëve?  

a) mosprania e bërthamës  
b) ndërtimi shumëqelizor  
c) mënyra koloniale e të jetuarit 
d) mosegzistenca e indeve 
e) shumimi seksual 

 
 

5) Cili nga organizmat e poshtë përmendura mund të përdor materiet të cilat janë 

produkt i veprimit të baktereve saprofite?  
a) karkaleci 
b) orkideja  
c) majat 
d) papuçorja 
e) bakteriofagu  

 

6) Cila nga vetit e poshtë përmendura është karakteristikë për majat? 

a) krijojnë penicilinën 
b) u takojnë myqeve 
c) gjatë aktivitetit të tyre formojnë produkte qumështore 
d) shkaktojnë fermentimin alkoolik 
e) kanë hife   1 
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7) Cilat nga dy llojet e çifteve të ofruara janë më të përafërta në mes tyre?   

a) myku i murrmë dhe algat  blu të gjelbra    
b) foka dhe pinguini  
c) salamandra dhe  kakëzogëza  
d) delfini dhe peshkaqeni 
e) korali i kuq dhe alga detare 

 

8) A. Zogu delmere ushqehet me insekte dhe rriqra të cilët jetojnë në lëkurë të kafshëve 

shtëpiake. Ky raport paraqet një shembull për: 
               a) parazitizëm    
               b) grabitshmëri    
               c) simbiozë   
               d) konkurrencë 

   B. Cili nga shembujt e përmendur më poshtë i raporteve në mes të organizmave i takon 

të njëjtit tip të raporteve për të cilin bëhej fjalë në pyetjen A : 
              a) shqiponja dhe miu 
              b) qeni dhe pleshti 
              c) bakter et dhe rrënja e  bishtajores 
              d) zogjtë dhe milingonat  (që përdorin të njëjtën farë në ushqimin e tyre) 
              e) trikinoza dhe derri 

9) Në qoftë se përcaktojmë numrin e individëve të një llojit në vendbanimin e tij, kjo do  

      të thotë se kemi përcaktuar: 
a) natalitetin e popullatës së tij  
b) numrin e popullatës së ti 
c) organizimin sipërfaqësor të bashkësisë 
d) llojet dominuese në atë vendbanim 
e) dendësinë e popullatës së tij 

 

10) Cilat nga dy nocionet  nuk paraqesin kërcellin e transformuar? 

a) dredhat e hardhisë së rrushit 
b) gjembi i trëndafilit  
c) gjembi i kaktusit 
d) kërcelli i dredhëzës 
e) zhardhoku i zymbylit 
f) gracka për kapjen e insekteve  
g) rizomi i fierorëve  

 

11) Bimët e para tek të cilat paraqiten të gjitha organet vegjetative, rrënja, trungu dhe  

          gjethi janë: 
          a)  monokotiledonet 
          b)  myshqet 
          c)  algat e murrme 
          d) fierorët 
          e) dikotiledonet 
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12) Cilat nga grupet e insekteve të poshtë shënuara kanë vetëm një palë krahë? 

a) flutura, liqenida, pleshti 
b) mollëkuqja, kacadra, miza e patates  
c) grerëza, brumbulli, grethi, bleta 
d) miza e verës, miza , mushkonja  
e) bulkthi, dosëza, bulku 

 

13) Për personin të cilin e karakterizon dritëshkurtësia: 

a) pamja do të jetë e deformuar për objektet e afërta 
b) rrezet e dritës bien pingul në thjerrëz  
c) mollëza e syrit është e shkurtuar 
d) shikimi përmirësohet me anë të thjerrëzave konvekse 

 

14) Cila nga pohimet për receptorët e të ftohtit është e pasaktë? 

a) më se shumti janë të përhapur në pjesën e shpinës 
b) përcjellin informatat deri në hipotalamus i cili rregullon temperaturën trupore 
c) përcjellin informatat deri tek qendra sensitive në cipën e trurit të madh në bazë të 

cilit në dallojmë të ftohtin 
d) janë në numër më shumë se receptorët e të nxehtit 
e) janë të vendosur në nënlëkurë dhe më së shumti ka në buzë dhe fytyrë 

 

   15) Përgjigju në kërkesat: 

a) Ana ka shikuar një film horor dhe në një moment ka parë një skenë e cila e ka 

frikësuar shumë. Duke shkruar në katrorë shkronjat përkatëse (A – H), renditi në 
mënyrë të saktë ngjarjet që kanë ndodhur në organizmin e saj si përgjigje e trupit 
kundrejt stresit që është krijuar nga skenat që ka parë Ana në televizor. 
 

A – Qendra e të parit përcjellë impulse nervore në hipotalamus 
B – Shqisa e të parit  vëren skenën në televizor 
C – Zemra fillon të rrah më shpejtë 
D – Nervi i syrit përcjell impulset deri në qendrën e të parit në tru 
E – Adrenalina stimulon punën e zemrës   
F – Në qendrën e të parit përpunohen impulset kështu që Ana bëhet e vetëdijshme  
       për skenën që ka parë 
G – Korja e gjëndrave mbiveshkore tajon adrenalinën 
H – Hipotalamusi aktivizon  hipofizën e cila tajon hormonin për stimulimin e  
      gjëndrave mbiveshkore  

 

    B                  
 
 

b) Cilit lloj të nervave i përket nervi i syrit? ______________________________________ 
 

c) Trego në  cilën pjesë të SNQ ndodhet qendra e të parit? (Përgjigja duhet të jetë 

plotësisht e saktë!) ____________________________________________ 
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16) Klasifikoni vetitë e dhëna varësisht nga ajo nëse janë karakteristike për fieroret ose 

farëveshurat, duke shënuar shkronjat përkatëse (A – J) në diagramin e Venit, duke 
marrë parasysh zonat e ndërlidhjes së tyre  (vetitë e përbashkëta).   

 

           A – lulja,  B – trungu,  C – ndërrimi i gjeneratave , D – thekat,  E – shumimin seksual,  
           F – sporet, G – sistemin vaskular, H – anteridiet, I – fara, J – protalimi  
 
 

 

 

                                                                           

  

                                                                           
 

 

 
 
17) Çdo nivelit të dhënë të organizimit në anën e djathtë ja bashkëngjitni nga një nocion 

nga ana e majtë, duke shkruar nga një shkronjë përkatëse në mes të kllapave.  
 

a) kloroplasti    
b) karkaleci                                      
c) tajga                                                  
d) epiteli                                                  
e) pylli                                                  
f) gjethja                                                      
g) spermatozoidi                                      
h) trumcakët në parkun e  
    qytetit                    
i) sistemi endokrin                                
j) amidoni                                                

    [       ] molekula 
    [       ] indi  
    [       ] organela  
    [       ] qeliza  
    [       ] popullata  
    [       ] sistemi i organit 
    [       ] organi  
    [       ] bashkësia  
    [       ] organizmi 

 
18) Grupet e organizmave ne anën e djathë bashkoni me vetinë përkatëse, duke shënuar  

       një shkronjë përkatëse në mes te kllapave. 
 

a) gjatë fotosintezës nuk prodhojnë oksigjen 
b) shkaktojnë fermentimin alkoolik 
c) mundësojnë formimin e jogurtit nga qumështi 
d) shkaktojnë disa lloje të sëmundjeve 
e) përmbajnë të njëjtin lloj të klorofilit si bimët  
f) shndërrojnë azotin në komponime të  
    nevojshme për bimët 
g) përdoren  në prodhimin e antibiotikëve 
h) kanë aftësi të shkatërrimit të qelizës bakteriale 

[         ] kërpudha                           
[         ] bakteret saprofite     
[         ] bakteret blu të gjelbra    
[         ] bakteret simbiotike      
[         ] bakteriofagët                    
[         ] bakteret blu të gjelbra         
 

 
 

Farëveshurat Fierërat 
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19) Lidhni llojet me mënyrën e shumimit joseksual duke shënuar shkronjën përkatëse në 

mes të kllapave. 
 

a) myshku 
b) euglena 
c) hidra 
d) lulebora 
e) pisha 
f) fieri 
g) krizantema 

  [         ] patatja 
  [         ] ndarja 
  [         ] zhardhoku 
  [         ] spora 
  [         ] bulëzimi 
  [         ] rizoma  

 20) Organizmat e dhënë në anën e djathtë lidhni me grupin gjegjës që i përkasin, duke 

shënuar shkronjën përkatëse në mes të kllapave. 
 

a) peshqit me hala 
b) peshqit kërcor 
c) ujë tokësorët 
d) zvarranikët 
e) shpendët 
f) gjitarët 

[        ]  sqepushi   
[        ]  zhapiu gjelbër 
[        ]  iriqi  
[        ]  salamandra 
[        ]  ngjala  
[        ]  peshku njeri   
[        ]  varani   

   21) Tabela në vazhdim përmban 5 kolona dhe në secilën kolonë janë dhënë nga 5 

nocione. Detyra juaj është që në secilën kolonë të gjeni nocionin e gabuar dhe atë nocion 
ta shënoni në fund të kolonës. Pastaj, mbi vija në vazhdim, t’i shkruani argumentimet ( pa 
argumentim përgjigja nuk pranohet). 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

qendra për shije ameba limfocitet rrënja 
kocka e 
bërrylit 

qendra e të parit plazmodiumi trombocitet fara shpatulla 

qendra e 
baraspeshës 

kandida granulocitet qepa kërci 

qendra për 
dëgjim 

parameciumi monocitet stoloni bajamet 

qendra e të 
mbajturit mend 

tripanozoma fagocitet gjethi arrçi qafës 

NOCIONI I 
GABUAR: 

NOCIONI I 
GABUAR: 

NOCIONI I 
GABUAR: 

NOCIONI I 
GABUAR: 

NOCIONI I 
GABUAR: 

     

 

 

1. ______________________________________________________________________ 

           

2. ______________________________________________________________________      
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3. ______________________________________________________________________ 

            
4. ______________________________________________________________________ 

     
5. ______________________________________________________________________ 

           
 

 

22) Shikoni me vëmendje figurën e paraqitur, dhe pastaj, në tekstin që pason,  

përgjigjuni në pyetjet e shtruara duke shënuar numrin përkatës nga figura mbi vijat e 
lëna bosh. 

   

 
 

Djaloshi, nga ftohja e fortë, ka fituar temperaturë të lartë, e cila është pasojë e 
reaksionit të një pjese të trurit të shënuar në figurë me numrin ____. Gjatë gëlltitjes 
ka ndjerë një dhimbje të madhe, dhe për atë ndjenjë është përgjegjëse pjesa e trurit 
me numrin ____. Djaloshi tërë kohën ka pasur një ndjesi etjeje. Për këtë ndjenjë 
është përgjegjëse pjesa e trurit me numrin _____. Ka ditur që për të ftohur ka 
nevojë që të konsumojë shumë lëngje, që ka kushtëzuar edhe tajimin e një sasie të 
madhe të urinës.  Metabolizmin e ujit në trupin e tij e rregullon pjesa në figurë me 
numrin____. Ftohja e rëndë ka ndikuar që djaloshi nuk ka mundur të ndiej shijen e 
çajit të cilën e ka konsumuar, edhe pse nuk ka pasur një çrregullim të qendrës për 
shije e cila ndodhet në pjesën e trurit të  shënuar me numrin _____.  Dobësia që e 
ka ndier djaloshi ka shkaktuar koordinimin e dobët të lëvizjeve, dhe për ato veprime 
është përgjegjëse pjesa e trurit e shënuar në figurë me numrin_____. Nuk kishte 
oreks, megjithatë e ka hëngër shujtën e tij, pas së cilës ka pasuar vjellja e ushqimit. 
Për këtë veprim është përgjegjëse pjesa e trurit e shënuar me numrin ____ .  
Fyti i kallur dhe i irrituar, shpesh te djaloshi ka shkaktuar kollitje.  
 

Shkaku që djaloshi nuk ka mundur të ndaloj kollitjen ka qenë fakti se kollitja është : 
         a) nën kontrollin e sistemit nervor autonom  
         b) refleks i kushtëzuar 
         c) refleks i lindur 
         d) veprim i lartë nervor   8 
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23) Përgjigjuni në pyetjet e parashtruara: 

 

 
Emërtoni kafshën e paraqitur në figurë: _________________________  
 

 

A. Organizmi i paraqitur në figurë është lloj:  
      a) rriqre     
      b) merimange   
      c) insekti     
      d) gaforreje  
 

B. Ky lloj mund të jetë përcjellës i:  
     a) malaries    
     b) tifos     
     c) dizenterisë     
     d) sëmundjes së gjumit 
 

C.  Sipas mënyrës së të ushqyerit, ky lloj është:  
      a) bimëngrënës     
      b) parazit     
      c) zbërthyes      
     d) predator 
 

D. Individët e rritur të këtij lloji jetojnë:  
     a) nën shkëmbinj   
     b) në barëra të larta     
     c) në lëkurën e gjitarëve    
     d) në ujë 

 

24) Forma shpatuke dhe jastëkë  e bimëve barishtore  

paraqet një nga përshtatjet tipike të  bimëve qe rriten 
në: 
  a) kullosa 
  b) rudina    
  c)  livadhe 
  d) makie 

 
        Kjo formë e përshtatjes paraqitet si pasojë e: 

 a) kullotjes intensive   
 b) erërave të fuqishme   
 c) përmbytjeve   
 d) temperaturave të larta 
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25) Shikoni me vëmendje figurën e dhënë, pastaj përgjigjuni në pyetjet e shtruara. 

 
 

A. Bioma e cila karakterizohet nga varfëria e botës së gjallë, kryesisht myshqeve, 
likeneve dhe formave të ulëta të bimëve barishtore kaçubishte, në hartë është 
shënuar me shkronjën _____, kurse emërtimi i saj është____________________   

 

B. Me cilën shkronjë në hartë është shënuar bioma të cilën e karakterizon pasuria më 
e madhe dhe shumëllojshmëria e botës së gjallë ? _______   
Për klimën e rajonit në të cilin kjo biomë paraqitet karakteristike është: 

a) vera e nxehtë dhe e thatë, dimri i ftohtë dhe i gjatë 
b) vera e thatë dhe nxehtë, dimri i butë dhe me reshje të shumta 
c) gjatë tërë vitit reshjet e shumta dhe një i nxehtë i madh 
d) vera e shkurtër dhe e freskët, dimri i gjatë dhe i ftohtë  

 

C. Bima është drunore, gjethembajtëse, me gjethe të forta dhe të trasha, kryesisht të 
vendosura pjerrtë dhe të drejtuara kah drita.  Bioma, të cilës ky tip i bimëve i 
përket, në hartë është shënuar me shkronjën _____ dhe quhet   
__________________________________.   

 

D. Vendbanimi tipik për tipat e bimëve të përshkruara më lart është: 
a) pranë ultësirave të lumenjve 
b) rreth liqeneve dhe moçaleve 
c) në male, mbi zona të pyjeve halore 
d) në rripin bregdetar të viseve me klimë mesdhetare 
e) cilindo vendbanim me klimë të lagshtë 

 

       E.  Në bazë të karakteristikave të bimës së përshkruar më lartë, jepni një përfundim 
me të cilin nga llojet e dhëna ka të bëjë ky përshkrim: 

a) dushku i zi    b) qarri    c) shkoza e zezë    d) ahu   e) munika          5 

Shenjat e biomës: 
 



26) Shikoni figurën dhe përgjigjuni në pyetjet. 

 

 
A. 

a) Me cilën shkronjë është shënuar pjesa e cila pranon ngacmimin nga qeliza e të 
dëgjuarit dhe reagon në të duke formuar impuls nervor?  _____  

b) Me cilën shkronjë, në figurën e dhënë, është shënuar pjesa me të cilën impulsi nervor 
mund të përcillet në efektorë (muskuj , gjëndër etj.)? _____  

c) Me cilën shkronjë në figurë është shënuar pjesa falë të cilës disa pjesë të sistemit 
nervor kanë ngjyrë të bardhë?______  

d) Me cilën shkronjë është shënuar pjesa me të cilën impulsi nervor përcillet prej një 
neuroni tek tjetri? ______  

 

 
B. Në  situatën e paraqitur në figurë, dëmtimet e pjesëve të shënuara me shkronjën B  do 

të kenë pasojë: 
  a)  pjesa e shënuar me shkronjën C nuk do të ketë mundësi të pranojë impulse nervore 
  b)  vdekjen e qelizës të cilës i përket ajo pjesë 
  c)  pjesa e shënuar me shkronjën H nuk do të mund të pranojë impulse nervore  
  d)  asnjë nga këto 
 

 
C.  Çfarë është shënuar në figurë me shkronjën E? ____________________________ 
       

      Nëse ndodh dëmtimi i strukturës së shënuar me shkronjën E, pasoja është: 
    a)  përcjellje e vështirësuar e impulsit nervor përgjatë aksionit 
    b)  pamundësohet përcjellja e impulsit nervor prej dendriteve në trupin e qelizës  
          nervore 
    c)   pamundësohet përcjellja e impulsit nervor prej aksionit në trupin e qelizës nervore  
    d)  pamundësohet plotësisht vendosja e sinapsës ne mes të 2 neuroneve  
 
Çrregullimi (sëmundje e njohur) i cili ndodh si pasojë e dëmtimit të strukturës së 
shënuar me shkronjë E quhet: ______________________________________  
 
   8 



27) Shikoni figurën e dhënë, dhe pastaj përgjigjuni në pyetjet e shtruara. 

 
 

A.  Zgjedhni cila nga pohimet e dhëna më poshtë është e saktë, përkatësisht e pasaktë, 
duke rrethuar shkronjën përkatëse S ose P:  

a) Strukturën e cila në figurë është shënuar me numrin 3 e kanë vetëm 
qelizat e organizmave heterotrofe 

S     P 

b) Materiet  C dhe D treten gjatë procesit të fotosintezës  S     P 

c) Strukturën e  cila në figurë është shënuar me numrin 4 e kanë vetëm 
qelizat e organizmave autotrofë 

S     P 

d) Procesi në të cilin krijohen materiet  A dhe  B quhet frymëmarrje qelizore S     P 

e) Materiet A dhe B harxhohen gjatë procesit të frymëmarrjes qelizore S     P 

f) Strukturën e shënuar me numrin 4  e kanë vetëm organizmat 
shumëqelizorë  autotrofë 

S     P 

g) Njëra nga shkronjat  A ose  B mund të paraqes materie organike S     P 

h) Njëra nga shkronjat C ose D mund të paraqes gaz që pa të nuk mund të 
jetojë asnjë organizëm aerob 

S     P 

i) Materiet e shënuara me shkronjat  A dhe B i përdorin vetëm 
bimëngrënësit 

S     P 
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B. Cili nga proceset e shënuara më poshtë pandërprerë ndodhë në çdo qelizë të gjallë të 
organizmit të shënuar me numrin 5: 

       a) fotosinteza       

       b) transpirimi     
       c) frymëmarrja qelizore     
       d) shumimi  

C. Çfarë nga këto të dhëna më poshtë nuk mund të jetë pjesë përbërëse e strukturës së 

shënuar me numrin 3: 

     (2 përgjigje janë të sakta) 
        a)  ribozomet     
        b)  muri qelizor  
        c)  ADN   
        d)  kloroplastet   

D. Proceset që zhvillohen brenda strukturës së shënuar në figurë me numrin 3 janë: 

      (2 përgjigje janë të sakta) 
a) zbërthimi i sheqerit në oksigjen dhe dioksid të karbonit 
b) prodhimi i proteinave 
c) frymëmarrja qelizore 
d) prodhimi i sheqerit dhe oksigjenit   
e) procesi fotosintezës 

E. Cilët nga organizmat e dhënë më poshtë nuk shfrytëzojnë  materie organike nga 
ambienti i jashtëm si burim ushqimi dhe energjie  (2 përgjigje janë të sakta):   

             a) bakteri blu i gjelbër         
             b) ameba        
             c) myku      
             d) trangulli i detit   
             e) maja          
             f)  likeni             
             g) bakteret tokësore  

F. Çfarë nga ajo që është dhënë më poshtë është ndërtuar nga qelizat që kanë murin 

qelizor dhe vakuolën, por që nuk kanë strukturën e shënuar në figurë me numrin 4? 

      (2 përgjigje janë të sakta) 
a) talusi i algave 
b) rrënja e pishës 
c) gjethi i fieroreve   
d) zhardhoku i tulipanit 
e) trungu i kaktusit  

G.  Indi roli themelor i të cilit është krijimi i materieve të shënuara në figurë me shkronjat  
      A dhe B është: 
       a) indi sfungjerorë 
       b) indi përçues 
       c) indi i përhershëm 
       d) indi nënlëkuror 
       e) indi depozitues 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



28) Shkoni figurat e indeve dhe përgjigjuni në pyetjet e shtruara. 
 

   

 

1. 

  

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 5. 
 

6. 

 
a) Me cilin numër është i shënuar indi nga i cili është ndërtuar zemra e njeriut? ____   
 

b) Me cilin numër është shënuar indi lidhor?  ____  
 

c) Me cilin numër është shënuar indi të cilin e posedojnë jokurrizorët përveç sfungjerëve? 
____   
 

d) Me cilin numër është shënuar indi të cilin e posedojnë vetëm kurrizorët?  ____  
 

e) Me cilin numër është shënuar indi i cili hyn në përbërjen e murit të lukthit?  ____  

 
f) Çfarë nga ajo që është dhënë më poshtë nuk është karakteristikë e indit të shënuar me  
    numrin 5?  
    (2 përgjigje janë të sakta) 

 1)  njëra nga sëmundjet e këtij indi është hemofilia 
 2)  ka rol mbrojtës 
 3)  ripërtërihet gjatë ndarjes qelizore  
 4) shfaqet vetëm tek gjitarët dhe shpendët  
 5)  e kanë të gjithë kurrizorët   

 
g) Çfarë nga ajo që është dhënë më poshtë është e përbashkët për indet e shënuara me  
     numrat 2 dhe 6?  
     (2 përgjigje janë të sakta) 
        1)  bëjnë pjesë në indet lidhore 
        2)  ripërtërihen me amitozë 
        3)  kanë aftësi ngacmuese 
        4)  qelizat e tyre kanë më shumë bërthama 
        5) marrin pjesë në veprimet refleksive 

7 



    29) Në bazë të figurave të ofruara lidhni vetitë e dhëna në tabelë, me bimën (ose  

             bimët)  me të cilat ato veti kanë të bëjnë, duke shënuar, në fushat e zbrazëta të  
             tabelës, numrin me të cilën është dhënë ajo bimë (ose bimët) në figurë. 
 

              

                      1.                                     2.                                      3.  

                 

                           4.                                 5.                                   6. 
 
 

VETIA: NUMRI I BIMËS:  

ka gjethe të përbërë  

i takon familjes së buzorëve   

ka një gjethe jo të plotë   

i takon familjes kompozitave  

nuk pllenohet me anë të insekteve  

i takon monokotiledoneve  

lulet nuk janë të bashkuara në lulesë  
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30) Në figurën e mëposhtme është paraqitur skema e një zinxhiri ushqimor të një liqeni, 

ku llojet janë të shënuara me numra. Në bazë të skemës së dhënë përgjigjuni në 
pyetjet e shtruara. 

 

 
 

          a)  Mishngrënësit janë lloje të shënuar me numrat:  ____________   
 

          b)  Bimëngrënësit janë lloje të shënuara me numrat:   ____________  
 

          c)   Gjithçkangrënësit janë lloje të shënuar me numrat: ___________   
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