
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

Rezultatet mund të shihen në portalin Моја srednja škola: http://mojasrednjaskola.gov.rs duke vendosur numrin e veçantë 
identifikues të nxënësit (shifra dhjetëshifrore e nxënësit). Për shkak të shkarkimit të testit në Pdf format, në pjesën ku mund të 
shihni rezultatet e provimit përfundimtar, është e domosdoshme të vendosni shifrën e veçantë të testit.

Shifra e veçantë e testit:

Nëse prindi/përfaqësuesi tjetër ligjor ka një llogari të hapur në portalin Moj esDnevnik ose ka një llogari në Portal za 
elektronsku identifikaciju eID.gov.rs, me të cilin mund të çaset në portalin Moj esDnevnik, atëherë përveç që mund të ketë 
çasje në rezultatet e testit përfundimtar, në portalin Moja srednja škola, mund të shfrytëzojë edhe shërbimet tjera elektronike 
si: paraqitja e ankesës ndaj rezultateve të testit përfundimtar, të dërgojë listën elektronike të dëshirave për regjistrim dhe 
paraqitjen apo aplikacionin elektronik për regjistrim në shkollë të mesme.

Republika e Serbisë 
MINISTRIA E ARSIMIT

ENTI PËR VLERËSIMIN E CILËSISË SË 
ARSIMIT DHE TË EDUKIMIT 

PROVIMI PËRFUNDIMTAR NË FUND TË ARSIMIT DHE  EDUKIMIT FILLOR

TESTI

GJEOGRAFI

EKZEMPLAR PËR NXËNËSIN 

320202385720

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

© 2023 ТестМастер, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду



UDHËZIME PËR PUNË 

• Testi të cilin duhet ta zgjidhësh ka 20 detyra. Për plotësimin e testit në dispozicion ke 120 minuta.
• Detyrat nuk është e thënë t`i zgjidhësh sipas radhitjes së paraqitur.  
• Gjatë punës mund të përdorësh laps grafik dhe gomë, por nuk mund ta përdorësh kalkulatorin dhe telefonin mobil.  
• Përgjigjet përfundimtare dhe ecurinë shkruaji me laps kimik ngjyrë të kaltër. 
• Përgjigja e cila është e shkruar vetëm me laps grafik, laps kimik me ngjyrë të zezë ose laps “shkruaj – fshij” nuk do 
të pranohet. 
• Tek detyrat me opsione, nuk do të pranohen përgjigjet e përmirësuara.  
• Në detyrat me opsione do të marrësh 0 pikë nëse përveç përgjigjes së saktë rrethon apo nënvizon edhe ndonjë 
përgjigje të pasaktë.
• Ke kujdes, ngase detyrat dallojnë nga mënyra sipas të cilës duhet të përgjigjesh.

• Mos shkruaj asgjë mbi 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. Tek detyrat të cilat kanë 
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 si e saktë.

• Nëse e përfundon testin më herët se sa koha që është paraparë, atëherë dorëzo testin dhe largohu në qetësi.

Të dëshirojmë shumë suksese në provim!

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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PROVIMI PËRFUNDIMTAR NË FUND TË ARSIMIT DHE  EDUKIMIT FILLOR
TESTI

GJEOGRAFI

ИНТЕРНО

- 1 -

1. Çka përdoret për orientim të saktë dhe orientim në natyrë?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

barometri heliografi sistemi GPS erëtreguesi

2. Ngjyros rrrethin në fushën e duhur për të lidhur kuptimet me shpjegimet e tyre.

Përmbledhje e hartave të ndryshme gjeografike

Paraqitje e zvogëluar e një pjesë ose tërë Tokës në 
sipërfaqe të rrafshët

Model i zvogëluar sferik i Tokës

harta gjeografike globi atlasi gjeografik

3. Cili planet është më afër Diellit?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

Меrkuri Toka Маrsi Neptuni

4. Nëse pohimi është i saktë, ngjyros rrethin në kolonën SAKTË, e nëse pohimi nuk është i saktë, ngjyros rrethin në kolonën
PASAKTË.

1. Në brezin mesatar të ngrohtë janë të përfaqësuara katër stinët e vitit.

2. Viti zgjat 355 ditë.

3. Toka është e shtypur në ekuator dhe e fryrë në pole.

SAKTË PASAKTË

5. Ngjyros rrethin në fushën e duhur për të lidhur sferat e Tokës me spjegimet e duhura.

Mbështjellësi i ngurrtë i Tokës

Mbështjellësi ajror i Tokës

Mbështjellësi ujor i Tokës

hidrosfera litosfera atmosfera

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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10. Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.
Struktura moshë-gjini e popullsisë grafikisht paraqitet me ndihmën e:

piramidës; elipsës; katrorit; rombit.

9. Ngjyros rrethin në fushën e duhur për të lidhur objektet gjeografike me kuptimet e duhura.

Bosfori

Каukazi

Rajna

mal ngushticë lum

8. Si quhet gryka në Luginën e Moravës jugore, gjatë së cilës janë të shpeshta fenomenet e shembjes dhe erozionit të dheut?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

Gryka e Siqevës

Gryka e Ovçar-kabllarit

Gryka e Gjerdapit

Gryka e Gërdelicës

7. Cila është veprimtaria themelore e banorëve në fshatrat malore të tipit të shpërndarë?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

tregtia blegtoria xehtaria ndërtimtaria

6. Si quhet numri i të sapolindurve në një territor?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

natalitet mortalitet shtim natyror imigrim

11. Cila formë e relievit krijohet në grykëderdhjen lumore?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

klifi fjordi delta cirku

12. Cilat trupa qiellorë i quajmë përcjellës të planeteve?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

kometat yjet satelitët asteroidët

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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13. Ngjyros rrethin në fushën e duhur për të lidhur kuptimet me shjegimet e tyre.

Ngritje kupore në majen e të cilit është një hapje konike - krater

Shkëputje e lartë, vertikale e cila krijohet me goditjen e valëve të detit

Sistem i kanaleve nëntokësore dhe zbrazëtirave në terrenet karstike

klifi shpella Vullkani

14. Nëse pohimi është i saktë, ngjyros rrethin në kolonën SAKTË, e nëse pohimi nuk është i saktë, ngjyros rrethin në kolonën
PASAKTË.

1. Shtimi natyror pozitiv e rrit numrin e banorëve në territorin e caktuar.

2. Depopullimi paraqet rritjen e shpejtë të numrit të popullsisë.

3. Eksplozioni demografik është karakteristikë e vendeve anëtare të BE-së.

SAKTË PASAKTË

15. Cilët prej maleve të përmendura i takojnë masës Serbo-Maqedone?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

Zllatibori, Tara, Golia

Sharri, Pashtriku, Koritniku

Kukavica, Dukati, Jastrebaci

○ Mali i Vjetër, Ozreni, Rtanji

16. Nëse pohimi është i saktë, ngjyros rrethin në kolonën SAKTË, e nëse pohimi nuk është i saktë, ngjyros rrethin në kolonën
PASAKTË.

1. Katolicizmi është religjioni më i përhapur në Amerikën jugore.

2. Monsuni është erë e cila ka ndikim të madh në klimën e Azisë jugperëndimore.

3. Ultësira Panonike gjendet në Europë.

SAKTË PASAKTË

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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17. Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.
Himalajet, Andet, Alpet dhe Bjeshkët e Nemuna janë:

vargmale, sepse janë krijuar me shkëputjen e pllakave tektonike;

male mollake, sepse janë formuar me ndikimin e erupcioneve vullkanike dhe cunamit;

vargmale, sepse janë krijuar me përplasjen e pllakave tektonike;

male mollake, sepse janë krijuar me rrëshqitjen e pllakave tektonike;

20. Ngjyros rrethin në fushën përkatëse për të lidhur vendbanimet me shpjegimet e tyre.

Vendbanime sezonale blegtore në male

Vendbanime të përkohshme lavërtare në Vojvodinë

Vendbanime sezonale vreshtare në krahinën e Negotinit

salashe pijetore katune

19. Nëse pohimi është i saktë, ngjyros rrethin në kolonën SAKTË, e nëse pohimi nuk është i saktë, ngjyros rrethin në
kolonën PASAKTË.

1. Në vendet e Europës Qendrore është i theksuar imigrimi i popullsisë së arsimuar
nga Europa Jugore dhe Lindore.

2. Vendet europiane kanë shtim natyror pozitiv.

3. Në vendbanimet fshatare në Europë janë të theksuara deagrarizimi dhe depopullimi.

4. Në dendësinë e banimit në Europë ndikojnë vetëm faktorët natyror.

SAKTË PASAKTË

18. Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.
Nëse për pritjen e vitit të ri 2024 shkon në Australi, në çantë do të duhej të merrnit:

garderobën dimërore dhe paisjet për skijim;

pallton vjeshtore dhe çadrën;

garderobën verore dhe paisjet për zhytje;

xhupin pranveror dhe atletet për shëtitje.

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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FAQE E ZBRAZËT

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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Republika e Serbisë 
MINISTRIA E ARSIMIT

ENTI PËR VLERËSIMIN E CILËSISË SË 
ARSIMIT DHE TË EDUKIMIT 

PROVIMI PËRFUNDIMTAR NË FUND TË ARSIMIT DHE  EDUKIMIT FILLOR

TESTI

GJEOGRAFI

EKZEMPLAR PËR SHKOLLËN

ИНТЕРНО

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

TË NGJITET TIKETA E IDENTIFIKIMIT

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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