
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

KIMI

EKZEMPLAR PËR NXËNËSIN 

320202391016

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

KIMI

ИНТЕРНО

- 1 -

1. Cili nga shprehjet e cekura është ndryshim fizik?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

djegia e qymyrit

sinteza e ujit

ngrirja e alkoolit

zbërthimi i karbonatit të kalciumit

2. Cila substancë është e ndërtuar vetëm nga një lloj i atomit?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

elementi kimik komponimi kimik përzirja homogjene përzirja heterogjene

3. Ngjyros rrethin në fushën përkatëse, ashtu që të lidhësh substancën me llojin e substancës që i takon.

elementi kimik

komponim kimik

përzierja

еtanol ajri oksigjeni magnezi

4. Cilin tip të lidhjes kimike ndërtojnë dy atome të njejtë të jometaleve?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

lidhjen kovalente polare

lidhjen kovalente jopolare

lidhjen jonike

5. Çka është për nga përbërja kimike uji i ëmbël?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

element kimik komponim kimik tretje përzirje heterogjene

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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6. Pohimet e dhëna përshkruajnë vetitë e metaleve dhe jometaleve. Nëse pohimi është i saktë ngjyros rrethin në kolonën
SAKTË, nëse nuk është i saktë ngjyros rrethin në kolonën JOSAKTË.

1. metalet përcjellin nxehtësinë dhe rrymën elektrike.

2. Jometalet në kushte normale mund të jenë në tri gjendje agregate.

3. metalet nuk reagojnë me oksigjenin.

4. jometalet kanë veti magnetike.

SAKTË JOSAKTË

7. Cili prej metaleve reagon vrullshëm me ujin në temperaturë dhome?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

hekuri alumini bakri natriumi

8. Ngjyros rrethin në fushën përkatëse, ashtu që të lidhësh substancat me përdorimin e tyre.

Fikjen e zjarrit

Përfitimin e sapunit

Heqjen e gurit

Konzervimin e produkteve të mishit

Kripa e kuzhinës Acidi klorhidrik Dioksidi i 
karbonit

Hidroksidi i 
natriumit

10. Është krijuar një tretje e ngopur e kripës së kuzhinës dhe ujit. Çka duhet bërë që të fitohet tretje e pa ngopur?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

të përzihet tretja të shtohet akoma 
kripë të ftohet tretja të shtohet akoma ujë

9. Cila është vetia e përbashkët e krejta krypërave?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

gjendja agregate e ngurtë

shija e idhët

patretshmëria në ujë

ngjyra e bardhë

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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11. Nëse pohimi për shpejtësinë e tretjes së substancës është i saktë, ngjyros rrethin në kolonën SAKTË, a nëse pohimi nuk
është i saktë, ngjyros rrethin në kolonën JOSAKTË.

1. Me rritjen e temperaturës së ujit rritet shpejtësia e tretjes së sheqerit.

2. Me përzierjen e tretjes rritet shpejtësia e tretjes së substancës.

3. Një katror sheqeri tretet më shpejtë në ujë se sa masa e njejtë e sheqerit pluhur.

4. Me rritjen e masës së ujit ngadalësohet shpejtësia e tretjes së sheqerit.

SAKTË JOSAKTË

12. Cila tretje është  formuar me përzierjen e ujit dhe sheqerit, ka përqindje më të lartë?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

2 g sheqer dhe  8 g ujë

8 g sheqer dhe  20 g ujë

20 g sheqer dhe 800 g ujë

8 g sheqer dhe 200 g ujë

13. Jahiu ka vërejtur që mostra e një substance është pluhur i bardhë. Kur pluhuri shtohet në ujë, ai noton mbi ujë dhe pas një
kohe nuk mund të vërehet, por mund të ndahet me avullimin e ujit. Kur nxehet deri në 186 °C atëherë e humb ngjyrën.

Nëse pohimi, i cili ka të bëjë me vetinë e substancës së përshkruar është e saktë atëherë ngjyros rrethin në kolonën E
SAKTË, nëse pohimi nuk është i saktë, ngjyros rrethin në kolonën E PASAKTË.

Tretet në ujë.

Në temperaturë dhome është i ngurtë.

Ka dendësinë më të vogël se të ujit.

Është me ngjyrë të bardhë.

E SAKTË E PASAKTË

14. Çka tregon ekuacioni kimik 2Na + Cl2 → 2NaCl?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

sintezë analizë substituim neutralizim 

15. Cilat substanca janë produkte të reaksionit, nëse reaktantët janë magnezi dhe acidi sulfurik?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

MgSO4 + H2O MgSO4 + H2 MgSO3 + H2O MgSO3 + H2

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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16. Ngjyros rrethin në fushën përkatëse, ashtu që të lidhësh emrat e komponimeve me grupën funksionale.

Eteni

Etina

Propeni

Propina

Lidhja dyfishe Lidhja trefishe

17. Cili lloj i grimcës ndërton ujin?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

atomet e lira të 
hidrogjenit dhe 
oksigjenit

molekulat e 
hidrogjenit dhe 
oksigjenit

atomet e ujit molekula e ujit

18. Sa protone dhe elektrone ka joni i elementit kimik me numër atomik  11?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

11 protone, 
10 elektrone

11 protone,
10 elektrone

11 protone, 
12 elektrone

11 protone , 
18 еlektrone

20. Cili pohim për temperaturën e shkrirjes së krypës së kuzhinës është i saktë?
Ngjyros rrethin para përgjigjes së saktë.

temperatura e lartë sepse është komponim kovalent jopolar

temperatura e ultë e shkrirjes sepse është e ngurtë

temperatura e lartë e shkrirjes sepse është komponim jonik

temperaturë të ultë sepse është komponim kovalent polar

19. Ngjyros rrethin në fushën përkatëse, ashtu që të lidhësh formulën e substancës me vetitë e tretësit në të cilin ajo
substancë tretet.

I2

HCl

MgCl2

C5H12

Tretësi polar Tretësi jopolar

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

KIMI

EKZEMPLAR PËR SHKOLLËN

ИНТЕРНО

FORMULARI I IDENTIFIKIMIT

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

SHKOLLA FILLORE     __________________________________________________________________
VENDI __________________________________________________________________
KOMUNA __________________________________________________________________

_________________________________________  
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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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