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MATEMATIKË

UDHËZIME PËR PUNË

•	 Testin të cilin duhet të zgjidhësh i ka 20 detyra. Për zgjidhjen e detyrave janë paraparë  
120 minuta. 

•	 Detyrat nuk domethënë se duhet t’i zgjidhësh sipas radhitjes që janë dhënë.

•	 Ki kujdes se detyrat dallohen sipas mënyrës se si duhet të japësh përgjigje, (duke e plotësuar 
përgjigjen, duke e rrethuar, duke e bashkuar dhe duke e nënvizuar e të tjera).

•	 Gjatë punës mund të përdorësh lapsin e thjeshtë, gomën, vizoren, trekëndëshin dhe kompasin, 
por jo edhe kalkulatorin.

•	 Përgjigjet definitive dhe procedurën shkruaje me stilolaps. 

•	 Përgjigjja e cila është shkruar vetëm me laps të thjeshtë nuk do të pranohet, si edhe përgjigjja 
të cilës i është hequr vizë.

•	 Mos shkruaj asgjë në këtë dhe në faqen e fundit, as në katrorin i cili gjendet në anën e djathtë 
të detyrës.

•	 Nëse e mbaron më herët zgjidhjen e testit, dorëzoje testin dhe largohu ngadalë duke pasur  
kujdes për qetësi.

Ju dëshirojmë sukses në test!

 



МАТ ALB 3 

1. Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

Thyesa 
5
7  në përshkrim decimal ka vlerën si:

а) 1,4
b) 1,5
c) 1,6
d) 7,5

2. Plotëso fushat e zbrazëta me vlera përkatëse duke shfrytëzuar operacionet e theksuara.

1,4 –5 1,5 –5

:

· +

3. Për festimin e mbarimit të shkollimit Benjamini ka blerë një pako tullumbace për të zbukuruar sallën e 
shkollës. Kur secili nga shokët e tij morën nga shtatë tullumbace në pako nuk mbeti asnjë. Sa tullumbace 
ka pasur në pakon që bleu Benjamini? 

Rretho shkronjën para përgjigjes së saktë.

а) 244
b) 245
c) 246
d) 247

4. Rretho shkronjën para numrit, që është zgjidhja e barazimit 2 + 2x = 2,2.

а) 0,1
b) 0,55
c) 1
d) 2,1



4 МАТ ALB

5. Që të kaloj nivelin në lojëzën, Benjamini duhet ta rrotullojë reketin në këndin përkatës dhe të lansojë 
në planetin Pluran. Në disponim i ka këndet prej  60°, 90°, 150° dhe 180°. Shkruaj  në çdo kënd 
masën përkatëse, ashtu si duhet që Benjamini ta kalojë nivelin.

1 2

3 4

6. Në fotografi janë paraqitur disa ujëdhesa. Me pikat A, B dhe C janë shënuar portet, kurse me vija 
trasetë nëpër të cilat lundrojnë anijet nga njëri liman deri te limani tjetër. Përcaktoni distancën më 
të shkurtër nga porti A në portin B.
Trego ecurinë.  

Distanca më e shkurtër nga porti A në portin B është  ____________ km.

AC

B

12 km

5 km



МАТ ALB 5 

7. Benjamini ka blerë dëgjonjëse dhe ka paguar faturën me monedhat në fotografi, me ç`rast nuk patur 
kusur. Sa i ka paguar Benjamini dëgjonjëset?

 

Benjamini ka paguar dëgjonjëset ____________ dinarë.

8. Cakto koordinatat e pikës A në sistemin koordinativ në fotografi. 

A(_______, _______)

9. Në dy paralele të klasës së tetë është mbajtur provimi me shkrim nga matematika. Rezultatet janë 
paraqitur në grafikonin vijues.

2

4

6

8

10

12

Notat në provimin me shkrim

N
um

ri 
i n

xë
në

sv
e

Paralelja А

Paralelja B

21 3 4 5

Sa nxënës nga paralelja B kanë marrë notën 3?

Nga paralelja B kanë marrë notën 3 ___________ nxënës.

0

1

1 x

y

A
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10. Argjenda dëshiron të blejë tortën masa e të cilës është më e vogël prej 13
2

kg. Në fotografi janë 

paraqitur tortat në disponim dhe masat e tyre. Rretho numrin poshtë tortës të cilën Argjenda duhet 

ta blej.

3,6 kg 3,8 kg 3,25 kg 3,75 kg

1 2 3 4

11. Nëse është а = –1,25,
b numri i cili është i kundërt me numrin а,
c vlera reciproke e ndryshimit a – b,
njehëso vlerën e shprehjes (2а + b) · c + |a – c|. 
Trego ecurinë.

(2а + b) · c + |a – c| = ____________

12. Plotëso tabelën.

x 16
25
64

0,09 (–6)2

x



МАТ ALB 7 

13. Janë dhënë polinomet A = a + 3, B = 2a – 1 dhe C = 2a2 + 5a – 2.
Thjeshtëso shprehjen А · B – C.
Trego ecurinë.

А · B – C = ____________

14. Njehëso sipërfaqen e konit të drejtë, nëse gjatësia e rrezës së bazës është 9 cm, kurse gjatësia e 
përftueses është me gjatësi 15 cm.
Trego ecurinë.

S = ____________ cm2



8 МАТ ALB

15. Tetrisi është një video lojë logjike e cila është krijuar më 6 qershor të vitit 1984. Në lojë shfrytëzohen 
figurat të cilat janë të krijuara nga katër katrorë kongruent. Figurat të cilat shfrytëzohen në lojën 
tetris janë paraqitur në fotografi. 

1 2 3 4 5 6 7

16. Atletja më e mirë serbe Ivana Shpanoviq, pas lojërave Olimpike në Rio ka rrëzuar rekordin personal dhe 
kombëtar të kërcimit në Terazi të Beogradit. Gjatësitë e atyre kërcimeve në seri janë dhënë në tabelë. 

Seria 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Gjatësia e kërcimit 7,10 m 6,74 m 6,97 m 7,03 m 6,80 m 6,82 m

Në bazë të të dhënave nga tabela, për sa centimetra kërcimi rekord është më i mirë nga gjatësitë mesatare 
të këcimeve?
Trego ecurinë.

Kërcimi rekord është për ____________ centimetra nga gjatësitë mesatare të këcimeve.



МАТ ALB 9 

17. Cakto shumën e të gjithë numrave të plotë jonegativ të vlerave të ndryshoreve x për të cilat shprehja    
2 1 2 1 ( 3) ( 1)

2 2
x x x x− +

⋅ − + ⋅ − është më e madhe nga numrat –7.

Trego ecurinë.

Shuma e kërkuar është ____________. 
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18. Cakto perimetrin e pjesës së rrethit të paraqitur në fotografi. 
Trego ecurinë.

P = ________________ cm

6 cm

6 cm

O

A B



МАТ ALB 11 

19. Gëzimi ka caktuar lartësinë e drurit (AC) me ndihmën e teoremës së Talesit. Ka shfrytëzuar shkopin e gjatësisë 
1 m (DE) dhe ka bërë matjen e hijes së shkopit (DB) dhe drurit (AB). Në figurë është paraqitur skica e Gëzimit 
në të cilat ka shenuar të dhënat e matura. Në bazë të skicës cakto lartësinë e drurit (AC).
Trego ecurinë.. 

AC = ____________ m

20. Diagrami paraqet numrin e votuesve të cilët kanë votuar në zgjedhjet lokale në varshmëri nga numri 
i viteve të tyre të moshës. Sa gjithësej kanë votuar, nëse në zgjedhje kanë dalur 32 000 votues të 
moshës ndërmjet 31 dhe 45 vjet? 
Trego ecurinë.  

Në zgjedhje kanë dalë gjithsej ____________ votues.

A B

E

D

C

6,3 m

1,4 m

1 m

Vitet e moshës
së votuesve

18 – 30

31 – 45

46 – 60

60+

16 %16 %

10 %

41 %41 %

33 %33 %


