
Zgjidhje klasa 10 

 

1.Treni  me gjatësi 25m lëviz me shpejtësi konstante 20m/s në një hekurudhë horizontale  drejt 

hyrjes së një tuneli. Kur pjesa e përparme e tij ndodhet 100m nga hyrja e tunelit, nga lartësia 

125m e kodrës shkëputet një masë shkëmbi i cili bie vertikalisht drejt hekurudhës, pranë hyrjes 

së tunelit. 

a) Nëse makinisti fillon të frenojë në çastin kur shkëmbi fillon të bjërë, përcaktoni 

nxitimin e nevojshëm që duhet të lëvizë treni, me kusht që ai të ndalet para tunelit 

pasi masa e shkëmbit të ketë rënë pranë hyrjes së tunelit.            5 pikë 

b) Nëse makinisti përshpejton lëvizjen e trenit, përcaktoni nxitimin e nevojshëm që i 

duhet trenit për të kaluar tunelin pa u goditur nga shkëmbi.           5 pikë 

c) Nëse makinisti fillon frenimin 1 sekondë pas shkëputjes së shkëmbit nga kodra, 

përcaktoni nxitimin e nevojshëm që treni duhet të lëvizë që të plotësohet kushti i 

kërkesës (a).                  5 pikë 

 

 
 
2. Sa qymyr guri duhen për të shkrirë 2t hekur në temperaturën 19

o
C, nëse rendimenti i furrës 

është 40%. (cFe=460J/kg·grad, Fe=2.7·10
5
J/kg, qq=3.4.10

7
J/kg, tshFe=1539

o
C)          5 pikë  

         

 
 



3.Sistemi optik përbëhet nga një thjerrë përmbledhëse me largësi vatrore 10cm dhe një pasqyrë e 

rrafshët e vendosur në vatrën e thjerrës.  Gjeni me mënyrën analitike dhe me anë të ndërtimit 

shëmbëllimin që jep sistemi për një objekt, i cili ndodhet para thjerrës në largësinë d=30cm.  

                         10 pikë 
 

 

 

 
 

 

4. Një sferë elastike bie nga lartësia 80m. Mbasi godet tokën kërcen vertikalisht lart me shpejtësi 

sa  
 

 
  e shpejtësisë që zotëronte në çastin e rënies në tokë. 

Sa është koha e plotë që nga fillimi i lëvizjes së sferës deri në goditjen e dytë të saj me tokën?   

                                    10  pikë 



 
 
5. Një enë cilindrike është ndarë nga një piston në dy pjesë me vëllime të 

barabarta VA=VB=2l. Në pjesën A ka oksigjen, ndërsa në pjesën B ka azot. 

Numri i moleve të azotit është sa dyfishi i numrit të moleve të oksigjenit, 

ndërsa temperatura e mjedisit është 27
o
C. Nëse masa e pistonit është 10kg 

dhe sipërfaqja e tij është 50cm
2
, përcaktoni: 

 

a) Masat e azotit dhe oksigjenit.     5 pikë 

b) Shtypjen e përzierjes së gazeve, nëse pistoni ka një çarje të vogël dhe 

gazet difuzojnë te njeri tjetri.      5 pikë 

 

 

 


