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FORMULARI I IDENTIFIKIMIT

________________________________________________________________________________
EMRI, EMRI I NJËRIT PRIND/PËRFAQËSUESIT TJETËR LIGJOR, MBIEMRI I NXËNËSIT

SHKOLLA FILLORE___________________________________________________________
VENDI __________________________________________________________________
KOMUNA _________________________________________________________________

_________________________________________
NËNSHKRIMI I MËSIMDHËNËSIT KUJDESTAR

NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË NXËNËSIT

Në këtë faqe mund t`i qasesh rezultateve http://zios.mpn.gov.rs/
Përdoruesi: shkruaj numrin tënd të identifikimit
Fajlëkalimi:

Republika e Serbisë
MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS DHE E

ZHVILLIMIT TEKNOLOGJIK
ENTI PËR VLERËSIMIN E CILËSISË SË

ARSIMIT DHE TË EDUKIMIT

PROVIMI PËRFUNDIMTAR NË FUND TË ARSIMIT DHE TË EDUKIMIT FILLOR

TEST I KOMBINUAR
NGA SHKENCAT NATYRORE DHE SHOQËRORE

EKZEMPLAR PËR NXËNËSIN

1ee8dada-1e9e-48b0-ac76-302c2da85dcc

1ee8dada1e9e

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

© 2020 ТестМастер, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
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UDHUZIME PËR PUNË

• Testi të cilin duhet ta zgjidhësh ka 20 detyra. Janë paraparë 120 minuta kohë për punë.
• Detyrat nuk është e thënë t`i zgjidhësh sipas radhitjes së paraqitur.
• Gjatë punës mund të përdorësh laps grafik dhe gomë, por nuk guxon të përdorësh kalkulatorin dhe telefonin mobil.
• Përgjigjet përfundimtare shkruaji me laps kimik ngjyrë të kaltër.
• Përgjigja e cila është e shkruar vetëm me laps grafik, laps kimik ngjyrë të zezë ose laps shkruaj – fshij nuk do të
pranohet.
• Tek detyrat me përgjigje të ofruara, nuk do të jenë të pranuara, nëse përgjigjet janë të përmirësuara.
• Bëj kujdes, ngase detyrat dallojnë nga mënyra sipas të cilës duhet të përgjigjesh.

• Mos shkruaj asgjë në QR kodet ( ), të cilët gjenden në çdo faqe të testit.

Tek disa detyra do të zgjedhësh përgjigjen e saktë ashtu që do të ngjyrosësh rrethin e duhur. Te ato detyra tek të cilat
ekzistojnë më tepër përgjigje të sakta është e nevojshme të ngjyrosen më shumë rrathë. Kujdesu që rrethi të jetë
patjetër i ngjyrosur, sepse vetëm ashtu përgjigja do të pranohet.

• Nëse përfundon më herët, dorëzo testin dhe largohu ngadalë në qetësi.

Të dëshirojmë shumë sukses në provim!

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

© 2020 ТестМастер, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
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1. Një pushimore për fëmijë në Zllatibor gjendet në largësi prej 25 kilometër nga Uzhica. Sa kohë i duhet autobusit i cili

lëvizë me shpejtësi mesatare ta kalojë kët distancë?

Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

1 h0,5 h 1,5 h 2 h

3. Në trupin i cili gjendej në prehje në bazën e rrafshtë të lëmuar fillojnë të veprojnë tri forca me intensitete të njëjta, si
në figurë. Si lëvizë trupi nën veprimin e këtyre forcave?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

me shpejtësi të njëtrajtshme në kahjen e veprimit të forcës F1

me nxitim në kahjen e veprimit të forcës F1

me shpejtësi të njëtrajtshme në kahjen e veprimit të forcave
F2 dhe F3

me nxitim në kahjen e veprimit të forcave F2 dhe F3

4. Sa rrugë kalon raketa në 10 sekondat e parë gjatë lëvizjes pas nisjes, nëse nxitimi është i njëtrajtshëm me vlerë

20 ?

Rruga e kaluar te lëvizja njëtrajtësisht e nxituar llogaritet si: .

Trego procedurën.
Në procedurë dhe zgjidhje pranë vlerës numerike shënoni edhe njësinë matëse.

Përgjigja: __________

ИНТЕРНО 1ee8dada-1e9e-48b0-ac76-302c2da85dcc

- 1 -

PROVIMI PËRFUNDIMTAR NË FUND TË ARSIMIT DHE TË EDUKIMIT FILLOR

TEST I KOMBINUAR
NGA SHKENCAT NATYRORE DHE SHOQËRORE

2. Çfarë vlere të tensionit tregon voltmetri i paraqitur në figurë?

Përgjigja: _________ V

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

© 2020 ТестМастер, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
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5. Prej cilës substancë përgatitet folia për paketimin e ushqimit?
Ngjyrosë rrethin para përgjigjes së saktë.

bakritaluminit plumbit hekurit

6. Reaksioni jo i plotë kimik tregon reaksionin kimik në mes të acidit klorhidrik dhe zingut.

2HCl + Zn → ZnCl2 + ?

Cili gazë lirohet te ky reaksion kimik?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

klorihidrogjeni azoti oksigjeni

7. Numri atomik i natriumit është 11. Sa elektrone ka joni i natriumit, Na+?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

1110 12 22

8. Sa thekë ka lulja në figurë?
Ngjyrosë rrethin para përgjigjes së saktë.

1

6

3

7

9. Frymëmarrjen qelizore e kryejnë të gjitha qeniet e gjalla dhe në këtë mënyrë përfitojnë energjinë e nevojshme. Në
cilën pjesë të qelizës me bërthamë të diferencuar zhvillohet procesi i frymëmarrjes?
Ngjyrosë rrethin para përgjigjes së saktë.

bërthamë

ribozom

mitokondri

kloroplast

1ee8dada-1e9e-48b0-ac76-302c2da85dcc

- 2 -
Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати

без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
© 2020 ТестМастер, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
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10. Ngjyrosë rrethin në fushën e duhur ashtuqë do të lidhësh tipin e shumimit sipas shënimit të dhënë.

Një prind Dy prindëritDiferencohen qelizat
për shumim

Nuk diferencohen
qelizat për shumim

Shumimi seksual

Shumimi aseksual

11. Kastorët në Serbi janë zhdukur në shekullin XIX. Në fund të shek. XX kastori është këthyer në rezervrat special
natyror Zasavica, ku me sukses është përshtatë. Çka prezentojnë të gjitha kastorët në Zasavicë?
Ngjyros rrethin para përgjiges së saktë.

popullacionetsuksesionet biosfera biomi

12. Numrat para vetive të virusëve dhe bakterieve në diagramin e Venit. Një numër mund të shkruhet vetëm njëher.

1 – shkakton sëmundjen
2 – kanë materialin trashëgues
3 – nuk kanë nivelin qelizor
4 – ushqehen

13. Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.
Numri i saktë i popullsisë në një vend përcaktohet me anë të:

Regjistrimi i
popullsisëShtimit natyror Mortaliteti Nataliteti

14. Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.
Kur në hemisferën veriore të Tokës fillon dimri, atëherë në hemisferën jugore fillon:

verapranvera vjeshta dimri

15. Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.
Numri më i madh i vullkaneve aktive gjenden në skaj të:

oqeanit Indianoqeanit Atlantik oqeanit të Qetë ose
Pacifik

oqeanit të ngrirë të
Veriut

1ee8dada-1e9e-48b0-ac76-302c2da85dcc
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Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати

без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
© 2020 ТестМастер, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
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16. Ngjyros rrethin në fushën përkatëse ashtu që format e reliefi t`i rradhitësh t sipas mënyrës së krijimt.

forma lumore e relievit forma eolike e relievit forma krastike e relievit

gryka e Gjerdapit

shpella e Resavës

ranishtja e Delibllatës

rrafshina aluviale e
Moravës së madhe

17. Lufta e dytë ballkanike u zhvillua në vitin 1913. Përcakto cilit shekull dhe dekadë i takon ky vit.
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

dekadës së dytë të
shekullit XIX

dekadës së parë të
shekullit XIX

dekadës së parë të
shekullit XX

dekadës së dytë të
shekullit XX

18. Si janë quajtur luftërat, të cilat i kanë zhvilluar shtetet Evropës Perendimore kundër muslimanëve, në periudhën nga
shekulli XI deri në fund të shekullit XIII?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

një shekullorepunike kryqëtare kolonizuese

19. Me kujdes lexo fragmentin prej burimit historik dhe përgjigju në pyetjen.

„Plotë katër vite kanë pritur atë moment historik, luftëtarët tanë trima, të cilët kanë kaluar në kundërofanzivë prej
Moskës, Stalingradit, Leningradit ... Dhe ai momenti përfundimtar për larjen e llogarive me fashzimin – është
paraqitur ...”

Në cilën kohë të luftës ka ndodhur ngjarja e shkruar?

Përgjigja: _______________________________

20. Në cilin manastir të mesjetës është gjendur vendqëndrimi i arqipeshkut të kishës Serbe dhe i kurоrëzimit të
mbretërve serb të dinastisë së Nenanjiqëve?

Përgjigju:_____________________________

1ee8dada-1e9e-48b0-ac76-302c2da85dcc
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Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати

без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
© 2020 ТестМастер, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
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FAQE E ZBRAZËT

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

© 2020 ТестМастер, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
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FORMULARI I IDENTIFIKIMIT

________________________________________________________________________________
EMRI, EMRI I NJËRIT PRIND/PËRFAQËSUESIT TJETËR LIGJOR, MBIEMRI I NXËNËSIT

Në fushat e zbrazëta shkruaj numrin tënd të identifikimit (nga një shifër në çdo fushë), kurse në vazhdim, poshtë çdo shifre
ngjyros rrethin përkatës. P.sh. në fushën me numrin e identifikimit të nxënësit nën numrin 3 ngjyros rrethin pranë numrit 3.

SHKOLLA FILLORE_______________________________________________________________
VENDI ______________________________________________________________
KOMUNA _______________________________________________________________

____________________________________
NËNSHKRIMI I MËSIMDHËNËSIT KUJDESTAR

NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË NXËNËSIT

0

2

1

4

5

6

7

8

9

3

0

2

1

4

5

6

7

8

9

3

0

2

1

4

5

6

7

8

9

3

0

2

1

4

5

6

7

8

9

3

0

2

1

4

5

6

7

8

9

3

0

2

1

4

5

6

7

8

9

3

0

2

1

4

5

6

7

8

9

3

0

2

1

4

5

6

7

8

9

3

SHEMULL I NUMRIT TË PLOTËSUAR
TË IDENTIFIKIMIT

Republika e Serbisë
MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS DHE E

ZHVILLIMIT TEKNOLOGJIK
ENTI PËR VLERËSIMIN E CILËSISË SË

ARSIMIT DHE TË EDUKIMIT

PROVIMI PËRFUNDIMTAR NË FUND TË ARSIMIT DHE TË EDUKIMIT FILLOR

TEST I KOMBINUAR
NGA SHKENCAT NATYRORE DHE SHOQËRORE

EKZEMPLAR PËR SHKOLLËN

TË NGJITET TIKETA E IDENTIFIKIMIT

1ee8dada-1e9e-48b0-ac76-302c2da85dcc

ИНТЕРНО

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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