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Qendra e Shërbimeve Arsimore u krijua për të ndikuar në procesin e të nxënit në shkollë
përmes vlerësimit. Me qëllim që ta përmbushë këtë mision të sajin, ajo është përpjekur
maksimalisht të sigurojë se të gjitha vlerësimet që ajo ndërmerr, të jenë të drejta, etike dhe
në përputhje me standardet teknike.
Ne jemi të ndërgjegjshëm mbi shkallën në të cilën vlerësimi ndikon në modelet dhe
përmbajtjen e të nxënit në klasë. E gjithë puna jonë, në koherencë me kurrikulën, thekson
rëndësinë e përputhjes mes qëllimeve, pedagogjisë, materialeve të të nxënit dhe vlerësimit.
Ky material është hartuar të kontribuojë në këtë proces koherence.

Qendra e Shërbimeve Arsimore ofron një metodë drejt një cilësie
më të lartë, drejt një lidhjeje më të mirë midis të nxënit dhe
vlerësimit, duke nxitur përmirësimin e procesit të të nxënit në
klasë.
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Si ta lexojmë këtë material
Për ta bërë sa më të lehtë përdorimin e këtij materiali, përmbajtjen e tij e kemi strukturuar sa
më poshtë.
Testet dhe skemat e vlerësimit janë paraqitur duke iu referuar listës së provimit të detyruar të
teorisë profesionale të integruar, sipas drejtimit/profilit që maturantët/kandidatët kanë
ndjekur në shkollat profesionale.
.
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HYRJE
Prindërit, nxënësit, mësuesit, drejtuesit e shkollave, politikëbërësit dhe publiku i gjerë kanë nevojë që të kenë
informacionin e duhur lidhur mbi performancën e sistemit arsimor dhe sa mirë ky sistem i përgatit nxënësit për t'u
përballur me jetën. Rezultatet e provimeve të Maturës Shtetërore, si një vlerësim i jashtëm i standardizuar japin të
dhënat e nevojshme për të monitoruar performancën e sistemit arsimor dhe nivelin e arritjeve të nxënësve.
Ky material përmban testet e provimeve të Maturës Shtetërore Profesionale, të provimit të detyruar të teorisë
profesionale të integruar, të shoqëruara bashkë me skemat e vlerësimit.
Ky material u shërben mësuesve, specialistëve të arsimit, nxënësve dhe të gjithë të interesuarve në funksion të
përmirësimit në arritjen e standardeve të mësimdhënies dhe të të nxënit në shkollë.
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SEKSIONI 1
Teste dhe skema vlerësimit të provimit të detyruar të teorisë profesionale të integruar, sipas
drejtimit/profilit që maturantët/kandidatët kanë ndjekur në shkollat profesionale
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DREJTIMI/PROFILI PROFESIONAL
HOTELERI-TURIZËM
1.
A.
B.
C.
D.

Forma më bashkëkohore e komunikimit me konsumatorin në industrinë hoteliere është:
Shkresat zyrtare;
Raportet zyrtare.
E-marketingu;
Ballë për ballë;

1 pikë

2.
A.
B.
C.
D.

Numri i personelit në sektorin e kuzhinën përcaktohet nga:
Vendndodhja e strukturës akomoduese;
Sektorët e tjerë të strukturës akomoduese.
Numri i punonjësve të strukturës akomoduese;
Kategoria cilësore e strukturës akomoduese;

1 pikë

3.
A.
B.
C.
D.

Inventarizimi fizik i mjeteve, pajisjeve e materialeve të punës në hotel duhet të bëhet:
Të paktën një herë në muaj;
Të paktën një herë në tre muaj;
Te paktën një here në vit;
Të paktën dy here në vit.

1 pikë

4.
A.
B.
C.
D.

Në një hotel ka komunikim të drejtpërdrejtë me klientin personeli i:
Kuzhinës;
Restorantit;
Mirëmbajtjes;
Administratës.

1 pikë

5.

Një veprimtari, e cila përfshin përdorimin e disa aftësive themelore të cilat mund të zhvillohen nga praktika quhet:
1 pikë
Profesion;
Zanat;
Biznes;
Punësim.

A.
B.
C.
D.
6.
A.
B.
C.
D.

Procesi i gjetjes dhe i punësimit të punëkërkuesve më të kualifikuar për një vend pune, në mënyrën e duhur dhe me
kosto efektive, quhet:
1 pikë
Punësim;
Trajnim;
Rekrutim;
Motivim.

7. Organizimi i një produkti në mënyrë të tillë që të zërë një vend të rëndësishëm në treg dhe në mendjen e
konsumatorëve të synuar krahasuar me produktet e tjera është:
1 pikë
A. Kërkesë për produktin turistik;
B. Ofertë për produktin turistik;
C. Pozicionim i produktit turistik;
D. Identifikim i produktit turistik.
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A.
B.
C.
D.

Tërësia e marrëdhënieve ndërmjet kërkesës dhe ofertës së mallrave dhe shërbimeve të përdorura për të përmbushur
nevojat turistike të njerëzve quhet:
1 pikë
E Ardhur Turistike;
Kërkesë Turistike;
Ofertë Turistike;
Treg Turistik.

9.
A.
B.
C.
D.

Cila nga pasqyrat e mëposhtme nuk është një nga katër pasqyrat financiare kryesore?
Pasqyra e Bilancit;
Raporti i Auditit;
Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimet;
Pasqyra e fluksit të parasë.

1 pikë

10.
A.
B.
C.
D.

Pika ku arrihet mbulimi i kostove quhet:
Pika e fitimit;
Pika e humbjes;
Pika e thyerjes;
Pika kritike.

1 pikë

8.

11. Hotel do të quajmë një _____________, e cila _________ shërbimin e strehimit për çdo individ që është në gjendje
dhe i gatshëm të paguajë një shumë të arsyeshme për shërbimet dhe objektet e ofruara, si dhe që është i aftë për t'i
marrë ato.
2 pikë
12. Rendit tre ndër detyrat që ka shefi i portenerisë në ndërmarrjen hoteliere:
A.
B.
C.

3 pikë

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

13. Në lidhje me pagën e një punonjësi në një shoqëri hoteliere zotërohet ky informacion:
Ore pune Brenda orarit
160 orë x 200 lekë/orë
Jashte orarit
20 orë x 125% të tarifës normale
Ditë feste zyrtare
10 orë x 150% të tarifës normale
Ndalesat për sigurime shoqërore
4.480 lekë
Tatimi mbi të ardhurat personale
1.300 lekë
Të kryhen llogaritjet e pagës bruto dhe pagës neto.

3 pikë

14. Ndërto strukturën organizative në strukturat e vogla hoteliere:
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3 pikë

15. Mjedisi i konkurrencës përfshin përveç shoqërisë dhe mjaft biznese të tjera me të cilët ai ndërvepron. Renditi dhe
përshkruaji ata:
4 pikë
1. ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

16. Nga pasqyrat financiare të shoqërisë D&N, për vitin që mbyllet në 31.12.2018 kemi shkëputur informacionet e
mëposhtme (të dhënat në mijë lekë):
Mjete monetare dhe ekuivalentë 9.500
Inventari (mallrat, lëndët e para etj.) 18.000,
Llogari të arkëtueshme 15.000,
Investime afatshkurtra 10.000,
Detyrimet afatshkurtra 30.000,
Kërkohet: Llogarisni dhe komentoni për vitin 2018 këta tregues të analizës së likuiditetit:
a) Raportin Qarkullues;
b) Raportin e Shpejtë.

2 pikë
2 pikë

17. Tabela e mëposhtme paraqet kërkesën dhe ofertën për produktin turistik të një destinacioni turistik.
Çmimi (lekë)
Sasia e kërkuar (D)
Sasia e ofruar (S)
2.000
140
100
4.000
120
100
6.000
100
100
8.000
80
100
10.000
60
100
12.000
40
100
Gjeni:
1. Çmimin dhe sasinë ekuilibër për produktin turistik të destinacionit turistik. Ndërtoni grafikun.
1 pikë
2. Në qoftë se shteti vendos që çmimi i shitjes është 4.000 lekë, çfarë çmimi është ai: çmim tavan apo çmim
dysheme?
1 pikë
3. Çfarë ndodh në qoftë se në treg ka kërkesë të tepërt?
1 pikë

18. Në vijat përpara çdo fjalie shkruani germën V nëse pohimi është i vërtetë dhe germën G nëse pohimi është i gabuar.
2pikë
A.

_____
Të ardhurat rritëse të shkallës shfaqen kur një rritje përpjestimore në të gjithë faktorët e prodhimit çon në një rritje në
përpjesëtim më të vogël të produktit.
1 pikë
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B.

_____ Që të prodhohet në mënyrë efiçente duhet të maksimizohen fitimet e të minimizohen humbjet.
1 pikë

19. Identifikoni dy prej arsyeve përse shërbimet turistike përfaqësojnë shërbime komplekse dhe të ndërlikuara:
2 pikë
1.

..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
................................................................................................

2.

..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
................................................................................................
20. Më poshtë është dhënë informacioni kontabël lidhur me aktivitetin e firmës “Korabi” shpk për vitin 2018. Vlerat
janë në monedhën lekë.
Aktivet
Detyrimet

1 Janar 2018
300,000
120,000

31 Dhjetor 2018
380,000
?

Gjatë vitit 2018 ka pasur këto ndryshime në kapitalin e pronarit:
Të ardhura nga shitjet
Shpenzimet totale
Investime pronari
Tërheqje pronari

400,000
280,000
50,000
40,000

Kërkohet të llogaritet
a)
Kapitali i Pronarit në fund të vitit 2018;
b)
Detyrimet në fund të vitit 2018.

3 pikë
1 pikë
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SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
HOTELERI-TURIZËM
1.
A.
B.
C.
D.

Forma më bashkëkohore e komunikimit me konsumatorin në industrinë hoteliere është: 1 pikë
Shkresat zyrtare;
Raportet zyrtare.
E-marketingu;
Ballë për ballë;

2.
A.
B.
C.
D.

Numri i personelit në sektorin e kuzhinën përcaktohet nga:
Vendndodhja e strukturës akomoduese;
Sektorët e tjerë të strukturës akomoduese.
Numri i punonjësve të strukturës akomoduese;
Kategoria cilësore e strukturës akomoduese;

1 pikë

3.
A.
B.
C.
D.

Inventarizimi fizik i mjeteve, pajisjeve e materialeve të punës në hotel duhet të bëhet:
Të paktën një herë në muaj;
Të paktën një herë në tre muaj;
Te paktën një here në vit;
Të paktën dy here në vit.

1 pikë

4.
A.
B.
C.
D.

Në një hotel ka komunikim të drejtpërdrejtë me klientin personeli i:
Kuzhinës;
Restorantit;
Mirëmbajtjes;
Administratës.

1 pikë

5.

Një veprimtari, e cila përfshin përdorimin e disa aftësive themelore të cilat mund të zhvillohen nga praktika quhet:
1 pikë
Profesion;
Zanat;
Biznes;
Punësim.

A.
B.
C.
D.
6.
A.
B.
C.
D.

Procesi i gjetjes dhe i punësimit të punëkërkuesve më të kualifikuar për një vend pune, në mënyrën e duhur dhe me
kosto efektive, quhet:
1 pikë
Punësim;
Trajnim;
Rekrutim;
Motivim.

7. Organizimi i një produkti në mënyrë të tillë që të zërë një vend të rëndësishëm në treg dhe në mendjen e
konsumatorëve të synuar krahasuar me produktet e tjera është:
1 pikë
A. Kërkesë për produktin turistik;
B. Ofertë për produktin turistik;
C. Pozicionim i produktit turistik;
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D. Identifikim i produktit turistik.

A.
B.
C.
D.

Tërësia e marrëdhënieve ndërmjet kërkesës dhe ofertës së mallrave dhe shërbimeve të përdorura për të përmbushur
nevojat turistike të njerëzve quhet:
1 pikë
E Ardhur Turistike;
Kërkesë Turistike;
Ofertë Turistike;
Treg Turistik.

9.
A.
B.
C.
D.

Cila nga pasqyrat e mëposhtme nuk është një nga katër pasqyrat financiare kryesore?
Pasqyra e Bilancit;
Raporti i Auditit;
Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimet;
Pasqyra e fluksit të parasë.

1 pikë

10.
E.
F.
G.
H.

Pika ku arrihet mbulimi i kostove quhet:
Pika e fitimit;
Pika e humbjes;
Pika e thyerjes;
Pika kritike.

1 pikë

8.

11.

Përgjigje:
Hotel do të quajmë një strukturë, e cila ofron shërbimin e strehimit për çdo individ që është në gjendje dhe i
gatshëm të paguajë një shumë të arsyeshme për shërbimet dhe objektet e ofruara, si dhe që është i aftë për t'i marrë
ato.

12. Rendit tre ndër detyrat që ka shefi i portenerisë në ndërmarrjen hoteliere:
Përgjigje:
A. organizon dhe kontrollon punën në sektorin e portenerisë
B. përcakton grafikun e punës dhe turnet e personelit të portenerisë
C. planifikon lejet e ditët e pushimit për personelin e portenerisë
D. pret dhe përcjell klientët VIP në strukturën akomoduese
E. merr pjesë në përzgjedhjen e personelit të ri të portenerisë
F. përgjigjet për qetësinë dhe rendin në strukturën akomoduese

3 pikë

13. Në lidhje me pagën e një punonjësi në një shoqëri hoteliere zotërohet ky informacion:
3 pikë
Përgjigje:
1.
Llogarisim pagën bruto
Ore pune Brenda orarit
Ore pune Jashte orarit
Ore pune Ditë feste zyrtare
Paga bruto
2.

160 orë x 200 lekë/orë = 32.000 lekë
20 orë x 200 lekë/orë x 125% = 5.000 lekë
10 orë x 200 lekë/orë x 150% = 3.000 lekë
40.000 lekë 2 pikë

Llogarisim pagën neto:
Paga neto = Paga bruto - ndalesat
Paga bruto
40.000 lekë
- Ndalesat për sigurime shoqërore
4.480 lekë
- Tatimi mbi të ardhurat personale
1.300 lekë
Paga neto =
34.220 lekë
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1 pikë

14. Ndërto strukturën organizative në strukturat e vogla hoteliere:

3 pikë

PRONARI
(drejtues, organizator, menaxher)

ARKA

KUZHINA

RESTORANTI
BARI

RECEPSIONI
PORTENERIA

MAGAZINA
KONTABILITE
TI

Përgjigje:
A.
Ndërtimi i skemës
B.
Emërtimi i skemës
C.
Lidhja e skemës

LAVANDERIA
MIRËMBAJTJA

1 pikë
1 pikë
1 pikë

15. Mjedisi i konkurrencës përfshin përveç shoqërisë dhe mjaft biznese të tjera me të cilët ai ndërvepron. Renditi dhe
përshkruaji ata:
4 pikë
1. Konkurrentët janë biznese ekzistuese në treg të cilët veprojnë dhe zhvillojnë aktivitetin në treg.
2. Bizneset e reja apo zëvendësuesit janë biznese, të cilat konkurrojnë rishtas apo me produkte ose
shërbime të ngjashme me ato në treg (me kosto më të ulëta), duke rritur konkurrencën si në kosto ashtu dhe
në numrin e klientëve.
3. Furnitorët janë bizneset që të sigurojnë në mënyrë të vazhdueshme me lëndët e para, materiale apo
shërbime furnizuese.
4. Konsumatorët janë individët apo bizneset, të cilat janë në gjendje dhe duan të blejnë produktet dhe
shërbimet në treg.

16. Nga pasqyrat financiare të shoqërisë D&N, për vitin që mbyllet në 31.12.2018 kemi shkëputur informacionet e
mëposhtme (të dhënat në mijë lekë):
Përgjigje:
1) Raporti Qarkullues = Aktive Afat-Shkurtra / Detyrime Afat-Shkurtra
Ku aktivet afatshkurtra janë shuma e zërave të mjeteve monetare, inventarit, llogari të arkëtueshme, investime
afatshkurtra, pra në total AASH janë 52.500 lekë
Pra raporti korrent = 52.500 lekë / 30.000 lekë = 1,75 herë ose 175 përqind
1 pikë
Komenti: Vlera e këtij raporti është tepër afër me vlerën optimale të tij prej 2 herë afërsisht, pra shoqëria ka vlera të
mjaftueshme në aktivet e saj afatshkurtra për të mbuluar lirisht detyrimet e saj afatshkurtra
1 pikë
b) Raporti i shpejtë = (Aktive Afat-Shkurtra – Inventari) / Detyrime Afat-Shkurtra
Raporti i shpejtë = (52.500 – 18.000) / 30.000 = 34.500 / 30.000 = 1,15 herë
1 pikë
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Komenti: Duke ditur se vlera optimale e raportit të shpejtë është rreth 1,5 herë mund të themi se shoqëria mund të
gjendet në vështirësi pagese të detyrimeve afatshkurtra, nëse nuk shitet në kohë inventari që ajo ka.
1 pikë
17. Tabela e mëposhtme paraqet kërkesën dhe ofertën për produktin turistik të një destinacioni turistik.
Çmimi (lekë)
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000

Sasia e kërkuar (D)
140
120
100
80
60
40

Sasia e ofruar (S)
100
100
100
100
100
100

Përgjigje
1. Çmimi ekuilibër është 6.000 lekë dhe sasia ekuilibër është 100 netë fjetje.
2. Në qoftë se shteti vendos që çmimi i shitjes është 4.000 lekë, ky është çmim tavan.
3. Sa herë që në treg ka tepricë kërkese, çmimi priret të rritet drejt çmimit ekuilibër.

1 pikë
1 pikë
1 pikë

12.000
10.000
0
8.000
0
6.000
0
4.000
2.000
20

40

60

80

100 120

140

160

180

18.

Përgjigje
(G) Të ardhurat rritëse të shkallës shfaqen kur një rritje përpjestimore në të gjithë faktorët e prodhimit çon në një rritje
në përpjesëtim më të vogël të produktit.
1 pikë
(V) Që të prodhohet në mënyrë efiçente duhet të maksimizohen fitimet e të minimizohen humbjet.
1 pikë
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19. Identifikoni dy prej arsyeve përse shërbimet turistike përfaqësojnë shërbime komplekse dhe të ndërlikuara:
2 pikë
Përgjigjet:
- Shërbimet turistike krijohen nga një sistem kompleks turistik i cili është i përbërë nga elementë të ndryshëm
ekonomik dhe jo ekonomik, si:
- strukturat akomoduese dhe ushqim e pije, zbavitje dhe rekreacion
- mjetet e transportit, agjencitë e udhëtimit, guidat turistike,
- prodhuesit e sendeve të ndryshme specifike të cilat i kërkojnë turistët (artizanalët),
- forma të ndryshme organizative të cilat ju sigurojnë zbavitje turistëve dhe të tjera.
1 pikë
- Shërbimet turistike përfaqësojnë shërbime komplekse dhe të ndërlikuara sepse përmbajnë prodhim dhe ofrim të
shërbimeve në të njëjtën kohë.
Që të mund të realizohen shërbimet turistike, duhet të angazhohet transporti, hoteleria, tregtia, artizanatet, si dhe
aktivitete të tjera, të cilat të gjitha këto në periudhë të caktuar vendosen plotësisht ose pjesërisht në funksion të
turizmit.
1 pikë
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20. Më poshtë është dhënë informacioni kontabël lidhur me aktivitetin e firmës “Korabi” shpk për vitin 2018. Vlerat janë
në monedhën lekë.
Aktivet
Detyrimet

1 Janar 2018
300,000
120,000

31 Dhjetor 2018
380,000
?

Gjatë vitit 2018 ka pasur këto ndryshime në kapitalin e pronarit:
Të ardhura nga shitjet
Shpenzimet totale
Investime pronari
Tërheqje pronari

400,000
280,000
50,000
40,000

Kërkohet të llogaritet
c)
Kapitali i Pronarit në fund të vitit 2018;
d)
Detyrimet në fund të vitit 2018.

3 pikë
1 pikë

Përgjigje:
a) Kapitali i Pronarit 1 Janar 2018 llogaritet si më poshtë:
1 Janar 2018
Aktivet
300,000
Detyrimet
120,000
Kapitali i Pronarit
180,000

1 pikë

Ndryshimet që kanë ndodhur në Kapitalin e Pronarit për vitin 2018
Kapitali i Pronarit 1 Janar 2018
180,000
Të ardhura nga shitjet
+
400,000
Shpenzimet totale
280,000
Investime pronari
+
50,000
Tërheqje pronari
60,000
Kapitali i Pronarit 31 Dhjetor 2018
=
290,000

2 pikë

b) Detyrimet në fund të vitit 2018 janë llogaritur si më poshtë:
31 Dhjetor 2018
Aktivet
380,000
Kapitali i Pronarit
290,000
Detyrimet
90,000

1 pikë
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DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
SHËRBIME MJETESH TRANSPORTI
1. Nga dy valvulat e një cilindri, kur të dy janë të mbyllura, e para që hapet është:

1 pikë

A) Valvula e thithjes;
B) Valvula e shkarkimit;
C) Valvula e thithjes dhe e shkarkimit njëkohësisht;
D) Asnjëra nga valvolat;
2. Sistemi OBDII përdor një lidhje (prizë) diagnostikuese me:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

14-pin (kunja);
16-pin;
18-pin;
20-pin;

3. Sensori MAP (i Presionit Absolut në Kolektor) dixhital:

1 pikë

A) Mat vlerën e depresionit në bllokun e cilindrave;
B) Mat vlerën e depresionit në kolektorin e thithjes;
C) Mat vlerën e depresionit në kolektorin e shkarkimit;
D) Mat vlerën e depresionit në depresorin e frenave;
4. Rotori i motorinos nuk do tё rrotullohet nëse:

1 pikë

A) Pёshtjellat e statorit janё nё qark tё shkurtёr;
B) Pёshtjellat e rotorit janё nёn tension 12 Volt;
C) Pinjoni nuk ёshtё ingranuar me volanin;
D) Pinjoni ёshtё ingranuar me volanin;
5. Riqarkullimi i gazrave të shkarkimit:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Rrit fuqinë e motorit;
Realizohet në minimo;
Zvogëlon NOx në gazrat e shkarkimit;
Zvogëlon HC në gazrat e shkarkimit;

6. Sa injektorë ka një motor me 4 cilindra, me injeksion qendror (SPI)
A)
B)
C)
D)

1 pikë

3;
4;
2;
1;

7. Në një automjet, njëri nga ndriçuesit e kabinës nuk ndizet. Cili është veprimi i parë që duhet bërë për të gjetur
shkakun?

1 pikë

A) Kontrollohet nëse është djegur siguresa përkatëse;
B) Matet tensioni i baterisë;
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C) Kontrollohet nëse është djegur llamba përkatëse;
D) Kontrollohet çelësi;
8. Në sistemin e ftohjes së motorit:

1 pikë

A) Sistemi merr rreth 20% të energjisë së çliruar në motor;
B) Pompa e ujit krijon një presion prej rreth 2 bar në sistemin e ftohjes;
C) Valvola avull-ajër nuk lejon lëngun të kondensohet;
D)Termostati kufizon presionin në sistemin e ftohjes;
9. Pakësimi maksimal i ndotësve në gazrat e shkarkimit arrihet kur:

1 pikë

A) Temperatura e katalizatorit është 100 - 400ºC;
B) Temperatura e katalizatorit është 400 - 700ºC;
C) Temperatura e katalizatorit është 700 - 1000ºC;
D) Temperatura e katalizatorit është 1000 - 1400ºC;
10. Referuar figurës së mëposhtme, përcaktoni tipin e sistemit të injektimit.

1 pikë

A) Sistem me pompë linare me komandim elektronik;
B) Sistem me pompë linare me komandim elektromagnetik;
C) Sistem me pompë rotative me komandim elektromagnetik;
D) Sistem me pompë rotative me komandim elektronik;

11. Rretho pohimin e saktë për elementët e paraqitur në figurën e mësipërme:
1) Elementi «1» mat presionin e lëndës djegëse
2) Elementi «7» merr lëvizjen vetëm nga boshti motorik;
3) Elementi «9» komandon funksionimin e zbatuesit;
4) Elementi «4» është i tipit injektor pompë;

4 pikë
PO
PO
PO
PO

12. Në figurën e mëposhtme, emërtoni llojin e kandeles sipas kriterit të temperaturës:

JO
JO
JO
JO

2 pikë

a) kandele e ______________________
b) kandele e ______________________
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13. Në secilin nga pohimet e mëposhtme, rretho përgjigjen e saktë.
1)
2)
3)
4)

4 pikë

Elektrovalvula EGR është zbatues.
Sensori ”pasiv”në sistemin e frenimit ABS furnizohet me një tension 5 Volt.
Që mjeti të ketë stabilitet gjatë kthesave, pjerrësia (kampanatura) e rrotës ka vlera pozitive.
Diferenca e temperaturave të lëngut ftohës në hyrje dhe në dalje të radiatorit nuk duhet të kalojë 7°C.

14. Tregoni kush nga elementët e shënuar në figurë është disk pasiv dhe disk aktiv:

V
V
V
V

G
G
G
G

2 pikë.

a) - Disku _________________
b) - Disku _________________

15. Refereruar figurës së mësipërme, vendosni e vërtetë (V) ose e gabuar (G) në pohimet e mëposhtme.

2 pikë

a) Friksioni mbron pjesët e sistemit të transmetimit të fuqisë nga mbingarkesa.

_______

b) Friksioni transmeton momentin perdredhes nga kutia e shpejtësisë në boshtin e transmisionit.

_______

16. Në secilin nga pohimet e mëposhtme, që i referohen sistemeve të vajosjes si në figurë, rretho përgjigjen e saktë.
4 pikë

1) Në sistemin B, nëse filtri është i bllokuar, vaji nuk arrin në elementet që duhen vajosur.
2) Në sistemin A, në elementin «3» vaji mund të kalojë pa presion.
3) Elementi «2» kufizon presionin maksimal në të dy sistemet.
4) Në sistemin B, vaji i dërguar nga pompa filtrohet i gjithi.
20

V
V
V
V

G
G
G
G

17. Në secilin nga pohimet e mëposhtme, rrethoni përgjigjen e saktë.

4 pikë

1)
2)
3)
4)

V
V
V
V

Turbokompresori e merr lëvizjen nga një motor elektrik.
Sistemi i frenimit ESP ndërhyn në zvogëlimin e momentit rrotullues të motorit.
Në sistemin e drejtimit elektromekanik mungojnë komponentet hidraulike.
Diferenciali në automjete detyron dy rrotat aktive që të rrotullohen me të njëjtën shpejtësi.

18. Në figurën e mëposhtme të kutisë së shpejtësisë automatike, emërtoni 3 blloqet A, B dhe C:

G
G
G
G

3 pikë

a) __________________________
b)_________________________
c)__________________________

19. Në secilin nga pohimet e mëposhtme, rrethoni përgjigjen e saktë.
1) Mënyra e aktivizimit të kapsulës eksplozive të airbagut është mekanike dhe elektrike.
2) Shkalla e ngjeshjes në cilndra matet me multimetër
3) Numri i Oktanit i lëndëve djegëse është midis vlerave 40 dhe 60.

3 pikë
V
V
V

G
G
G

20. Emërtoni 2 llojet e reaksioneve kimike ku bazohet shpërbërja e gazrave toksike në katalizatorin me tre kalime:
2 pikë

1. Reaksione _________________________

2. Reaksione _________________________
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SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
SHËRBIME MJETESH TRANSPORTI
Pyetja 1
Pyetja 2
Pyetja 3
Pyetja 4
Pyetja 5
Pyetja 6
Pyetja 7
Pyetja 8
Pyetja 9
Pyetja 10

B
B
B
A
C
D
C
A
B
D

1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë

Pyetja 11: Rretho pohimin e saktë për elementët e paraqitur në figurën e mësipërme:
1) - JO
2) – PO
3) - PO
4 )- JO
4 pikë
nëse përcakton saktë katër pohimet
3 pikë
nëse përcakton saktë tre nga pohimet
2 pikë
nëse përcakton saktë dy nga pohimet
1 pikë
nëse përcakton saktë një nga pohimet
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Pyetja 12: Në figurën e mëposhtme, emërtoni llojin e kandelës sipas kriterit të temperaturës.
a) - e ngrohtë b) - e ftohtë,
2 pikë
nëse përcakton saktë dy llojet e kandelës.
1 pikë
nëse përcakton saktë një nga llojet e kandelës.
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Pyetja 13: Në secilin nga pohimet e mëposhtme, rretho përgjigjen e saktë.
1) - V,
2) - G,
3) - G,
4) - V,
4 pikë
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë katër pohimet
nëse përcakton saktë tre nga pohimet
nëse përcakton saktë dy nga pohimet
nëse përcakton saktë një nga pohimet
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 14: Tregoni kush nga elementët e shënuar në figurë është disk pasiv dhe disk aktiv:
a) - Disku pasiv,
b) - Disku aktiv,
2 pikë
nëse përcakton saktë dy elementët e shënuar në figurë,
1 pikë
nëse përcakton saktë një elementët e shënuar në figurë,
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Pyetja 15: Referuar figurës së mësipërme, vendosni e vërtetë (V) ose e gabuar (G) në pohimet e mëposhtme.
a) - V.
b) - G.
2 pikë
nëse përcakton saktë dy pohimet,
1 pikë
nëse përcakton saktë një nga pohimet
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
22

Pyetja 16: Në secilin nga pohimet e mëposhtme, që i referohen sistemeve të vajosjes si në figurë, rretho përgjigjen e
saktë.
1) - G,
2) - G,
3) - V,
4) - G,
4 pikë
nëse përcakton saktë katër pohimet
3 pikë
nëse përcakton saktë tre nga pohimet
2 pikë
nëse përcakton saktë dy nga pohimet
1 pikë
nëse përcakton saktë një nga pohimet
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Pyetja 17 : Në secilin nga pohimet e mëposhtme, rrethoni përgjigjen e saktë.
1) - G,
2) - V,
3) - V,
4) - G,
4 pikë
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë katër pohimet
nëse përcakton saktë tre nga pohimet
nëse përcakton saktë dy nga pohimet
nëse përcakton saktë një nga pohimet
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 18: Në figurën e mëposhtme të kutisë së shpejtësisë automatike, emërtoni 3 blloqet A, B dhe C:
a) - Ndryshuesi hidrodinamik (Hidroxhunta), b) - Grupi planetarëve,
c) - Grupi elektrohidraulik i komandimit,
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë tre blloqet.
nëse përcakton saktë dy nga blloqet.
nëse përcakton saktë një nga blloqet.
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 19: Në secilin nga pohimet e mëposhtme, rrethoni përgjigjen e saktë.
1) - V
2) – G
3) - G
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë tre pohimet
nëse përcakton saktë dy nga pohimet
nëse përcakton saktë një nga pohimet
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 20: Emërtoni 2 llojet e reaksioneve kimike ku bazohet shpërbërja e gazrave toksike në katalizatorin me tre
kalime:
1. - Reduktimi: nxjerrja e oksigjenit nga komponentët e gazeve të shkarkimit.,
2. - Oksidimi: shtimi i oksigjenit tek komponentët e gazeve të shkarkuara (rekombustioni).
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë dy llojet e reaksioneve kimike.
nëse përcakton saktë një nga llojet e reaksioneve kimike.
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
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DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
MEKANIKË
1. Njësia matëse që vlerëson tensionin që lind në një material është:
A)
B)
C)
D)

Kg / m;
N / mm2
N / sek;
N x m;

2. Sipas shenjave të jashtme të shkatërrimit nga brejtja, ato mund të jenë:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Aciteleni;
Hidrogjeni;
Metani;
Të gjitha të mësipërmet;

4. Lidhjet e bakrit dhe të aluminit mund të saldohen:
A)
D)
C)
D)

1 pikë

Me gaz;
Me elektroda;
Të dyja të mësipërmet;
Asnjë nga të mësipërmet;

5. Indikatori dhe komparatori jane vegla matëse me precizion:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

0,05 mm;
0,01 mm;
0,02 mm;
0,10 mm;

6. Në makinat shpuese vertikale, kutia e shpejtësisë montohet:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Sipërfaqësore;
Të pjesëshme;
Ndërkristalore;
Të gjitha të mësipërmet;

3. Në saldimin me gaz, si gaz mund të përdoret:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Në bangon e makinës;
Në morsën e bangës;
Në kolonën e makinës;
Në bazamentin e makinës;
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1 pikë

7. Lidhja metalike që quhet tunxh përbëhet prej metaleve:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Bakër me plumb;
Bakër me silic;
Bakër me zink;
Bakër me kallaj;

8. Një kushinetë rrokullisesë me rrula konike mban ngarkese:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Radiale;
Aksiale dhe Radiale;
Aksiale;
Asnjë nga të mësipërmet;

9. Raporti i transmesionit të një çifti të rrotave të dhëmbëzuara llogaritet:
A)
B)
C)
D)

Si raport midis dhëmbëve;
Si raport midis diametrave primitive;
Të dyja të mësipërmet;
Asnjë nga të mësipërmet;

10. Në saldimin e detaleve prej bronzi, materiali i elektrodёs ёshtё prej:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1 pikë

Zinku;
Gize;
Bakri;
Çeliku;

11. Emërtoni pjesët e makines frezuese, të shënuara me numrat 1, 2, 3 dhe 4 në figurë:

1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
4. __________________________
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4 pikë

12. Plotësoni vendin bosh në fjalinë e mëposhtme:

1 pikë

Në makinat barenuese lëvizjen kryesore e ka ________________________________.
13. Në secilin nga pohimet e mëposhtme, rretho përgjigjen e saktë.

4 pikë

1) Lëvizjen kryesore në makinat retifikuese e ka detali që punohet.

PO

JO

2) Koefiçienti i fërkimit te kushinetat rrokullisese është më i lartë se tek kuzhinetat rrëshqitëse.

PO

JO

3) Metalet që bashkohen në procesin e ngjitjes duhet të shkrihen.

PO

JO

4) Diferenca ndërmjet përmasës kufitare më të madhe me përmasën kufitare më të vogël quhet tolerancë.
.
PO
14. Listoni 4 nga proçeset kryesore të përpunimit plastik të metaleve:

JO
4 pikë

1) ___________________________________
2) ___________________________________
3) ___________________________________
4) ___________________________________
15. Plotësoni vendet bosh në fjalitë e mëposhtme:

2 pikë

1) Si pasojё e konsumimit nga fёrkimi nё detalin metalik do tё ndryshojnё __________________.
2) Boshtet, në dallim nga akset punojnë gjithmonë në ________________.
16. Plotësoni vendet bosh në fjalitë e mëposhtme:

2 pikë

1) Dy detale të bashkuar me njëri tjetrin në mënyrë të lëvizshme apo të palëvizshme quhen ______________.
2) Kalizvarimi është një proces i punimit me heqje ashkle dhe realizohet para ___________________.
17. Në skemën e mëposhtme të saldimit TIG, emërtoni elementët e shënuar me numrat përkatës:

4 pikë

1. __________________________________
2. __________________________________
3.___________________________________
4.___________________________________

18. Plotësoni vendet bosh në fjalinë e mëposhtme:

2 pikë

Sipas përbërjes kimike çeliqet ndahen në _______________ dhe _________________.
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19. Në figurën e mëposhtme, lexoni përmasën që tregon mikrometeri:

1 pikë

_____________________

20. Rendit 6 proceset e përpunimit mekanik që kryhen për prodhimin e detalit (bosht), bazuar te vizatimi i punës së
boshtit dhe kërkesat teknike të mëposhtme:
6 pikë

Kërkesa teknike
1. Material Çelik HRC 56 ~ 60
2. Sasia 5 copë.
3. Sipërfaqja e papunuara
mekanikisht të lyhen me bojë jeshile

1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
4. _________________________________
5. _________________________________
6. _________________________________
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SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
MEKANIKË

Pyetja 1

B

1 pikë

Pyetja 2

D

1 pikë

Pyetja 3

D

1 pikë

Pyetja 4

C

1 pikë

Pyetja 5

B

1 pikë

Pyetja 6

C

1 pikë

Pyetja 7

C

1 pikë

Pyetja 8

B

1 pikë

Pyetja 9

C

1 pikë

Pyetja 10

C

1 pikë

Pyetja 11: Emërtoni pjesët e makinës frezuese, të shënuara me numrat 1, 2, 3 dhe 4 në figurë:
1- Copa që punohet,
2- Mandrino

3 - Boshti (shpindeli)
4 - Disku ndarës

4 pikë

nëse përcakton saktë katër pjesët e makinës frezuese,

3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë tre nga pjesët e makines frezuese,
nëse përcakton saktë dy nga pjesët e makines frezuese,
nëse përcakton saktë një nga pjesët e makines frezuese,
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 12: Plotësoni vendin bosh në fjalinë e mëposhtme:
- instrumenti prerës
1 pikë
nëse përcakton saktë vendin bosh
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 13: Në secilin nga pohimet e mëposhtme, rretho përgjigjen e saktë.
1) - JO,

2) - JO,

3) - JO,

4 ) - PO,
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4 pikë

Pyetja 14: Listoni 4 nga proceset kryesore të përpunimit plastik të metaleve
- Petëzimi ,
- Farkëtimi ,
- Shtrydhja,
- Stampimi i llamarinave
- Telëzimi ,
4 pikë
nëse përcakton saktë katër nga proceset e mësipërme
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë tre nga proçeset e mësipërme
nëse përcakton saktë dy nga proçeset e mësipërme
nëse përcakton saktë një nga proçeset e mësipërme
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 15: Plotësoni vendet bosh në fjalitë e mëposhtme:
1) - Përmasat
2) - Përdredhje
2 pikë
nëse përcakton saktë dy vendet bosh
1 pikë
nëse përcakton saktë një vendet bosh
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Pyetja 16 : Plotësoni vendet bosh në fjalinë e mëposhtme:
1) - Të çiftëzuara
2) - Alezimit
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë dy vendet bosh
nëse përcakton saktë një vendet bosh
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 17: Në skemën e mëposhtme të saldimit TIG, emërtoni elementët e shënuar me numrat përkatës:
-1. Metali shtesë
-2. Elektroda

- 3. Harku
-4. Metali bazë

4 pikë

nëse përcakton saktë katër elementët e shënuar me numrat përkatës

3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë tre nga elementët e shënuar me numrat përkatës
nëse përcakton saktë dy nga elementët e shënuar me numrat përkatës
nëse përcakton saktë një nga elementët e shënuar me numrat përkatës
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
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Pyetja 18 : Plotësoni vendet bosh në fjalinë e mëposhtme:
- me karbon
- dhe te lidhur
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë dy vendet bosh
nëse përcakton saktë një vendet bosh
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 19: Në figurën e mëposhtme, lexoni me përmasën që tregon mikrometeri:
12.72 mm
1 pikë
0 pikë

nëse shënon saktë përmasën
nëse shënon gabim OSE nuk shënon fare.

Pyetja 20: Rendit 6 proceset e përpunimit mekanik që kryhen për prodhimin e detalit (bosht), bazuar te vizatimi i
punës së boshtit dhe kërkesat teknike të mëposhtme:
- 1. Tornim gjatësor dhe tërthor
- 2. Prerje
- 3. Zmusim
- 4. Çimentim
- 5. Retifikim
- 6. Lyerje

6 pikë
nëse përcakton saktë gjashtë proçeset e
përpunimit mekanik dhe kimiko-termik
5 pikë
nëse përcakton saktë pesë nga proçeset
e përpunimit mekanik dhe kimiko-termik
4 pikë
nëse përcakton saktë katër nga proçeset
e përpunimit mekanik dhe kimiko-termik
3 pikë
nëse përcakton saktë tre nga proçeset e
përpunimit mekanik dhe kimiko-termik
2 pikë
nëse përcakton saktë dy nga proçeset e
përpunimit mekanik dhe kimiko-termik
1 pikë
nëse përcakton saktë një nga proçeset e
përpunimit mekanik dhe kimiko-termik
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet
fare.
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DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
ELEKTROTEKNIKË
1. Çfarë marëdhënie egziston ndërmjet rrymës, tensionit dhe rezistencës, në një pjesë të qarkut: 1 pikë
A)
B)
C)
D)

U= Ix R
U = R /I
U= I/ R
U= I+ R

2. Rryma dhe tensioni në qarkun me kondesator janë:
A)
B)
C)
D)

Në fazë
Në kundërfazë
Tensioni 900 para rrymës
Rryma 900 para tensionit

3. Çfarë vetie është qëndrueshmëria e metalit?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Më e madhe
Më e vogël
E kundërt
E njëjtë

5. Çfarë lloj rezistence përfaqëson simboli R?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Kimike
Fizike
Mekanike
Termike

4. Në motorin sinkron shpejtësia e fushës magnetike të statorit kundrejt rotorit është:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Aktive
Induktive
Reaktive
Kapacitive

1 pikë

6. Transmetimi energjisë elektrike realizohet nga:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Motori elektrik
Transformatori
Bateria akumulatore
Gjeneratori elektrik

7. Ligji Kulonit shpreh bashkëveprimin ndërmjet:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Kondesatorëve
Rezistencave
Ngarkesave
Burimeve

8. Ligji parë i Kirkofit flet për qarkullimin e rrymave në:
A)
B)
C)
D)

Qark
Nyje
Degë
Kontur

9. Energjia elektrike prodhohet nga:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1 pikë

Transformatori
Motori elektrik
Tranzistori
Gjeneratori elektrik

10. Vlera e tensionit të fazës në sistemit 3 fazor të lidhur në trekëndësh për tension linje Ul = 380V është:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Uf
Uf
Uf
Uf

= 127V
= 220V
= 380V
= 440V
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11. Tensioni dhe rryma në qark përcaktohen nga ekuacionet e mëposhtme:
a)
b)
c)
d)

i = 20sin ώt
i = 12sin( ώt - 200 )
i = 15sin( ώt + 500 )
i = 15sin( ώt + 900 )

4 pikë

u = 220sin ώt
u = 200sin( ώt + 400 )
u = 100sin( ώt - 300 )
u = 100sin(

ώt +1800 ) Cili nga ekuacionet e dhëna më
sipër i përket:
a)
b)
c)
d)

qarkut me rezistencë aktive R,
qarkut me induktivitet L,
qarkut me induktivitet L dhe rezistencë aktive R,
qarkut me kondesator C dhe rezistencë aktive R,

12. Rezistenca aktive R = 80Ω lidhet në seri me një bobinë dhe një kondesator. Tensioni në
rezistencë është UR = 40V , në bobinë UL = 50V dhe në kondesator UC = 60V .
a) Të vizatohet qarku për këtë rast.

1 pikë

b) Të llogariten rryma, rezistenca e bobinës, e kondesatorit dhe rezistenca e plotë e qarkut.

2 pikë

13. Vizatoni kurbat e ngrohjes dhe ftohjes të motorit elektrik.

2 pikë

14. Vizatoni lakoren e momentit në varësi të rrëshqitjes, M = f( s ) dhe përcaktoni në lakore pikat më kryesore
të saj.
3 pikë

15.Çfarë të dhënash duhet të jepen për hartimin e projektit të ndriçimit elektrik të mjediseve të mbyllura?
2 pikë
a)………………………………………………
b)………………………………………………

16.a) Emërtoni skemën më poshtë dhe shpjegoni çfarë përfaqëson ajo.
2 pikë

__ _
_

b) Shpjegoni si kyçen pështjellat?

3 pikë
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17. Listoni tre nga elementët e një instalimi shpërndarës:

3 pikë

a)
b)
c)
18.a) Vizatoni skemën elektrike të bobinës me bërthamë ferromagnetike.
2 pikë

b) Shkruani formulën për gjetjen e Ro dhe Xo.
2 pikë
_
_

19. Për matjen e rrymës 3A përdoren dy ampermetra, i pari me klasë përpikmërie 0.5 dhe kufi
matjeje 15A dhe i dyti me klasë përpikmërie 1.0 dhe kufi matjeje 5A.
Cili nga aparatet jep rezultate më të sakta matjeje për këtë rast dhe pse?

2 pikë

20. Automatët magnetotermik janë elemente që shërbejnë për mbrojtjen e qarkut nga:

2 pikë

a) ______________________________________
b) _____________________________________

SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
ELEKTROTEKNIKË

Pyetja
Pergjigjja

1
A

2
D

3
C

4
D

5
A

6
B

7
C

Pyetja 11- (4 pikë)
Përgjigje: a - qarku me rezistencë aktive
b - qarku me rezistencë aktive dhe induktivitet
c - qarku me rezistencë aktive dhe kondesator
d - qarku me induktivitet

Pyetja 12- (3 pikë)
Përgjigje :Skema

1 pikë

- Qarku është në seri d.m.th rryma është e njëjtë në çdo element
- I = UR /R, I = 40/80 = 0.5A
- XL = UL / I = 50/0.5 = 100 Ω
- XC = UC/ I =60/0.5 = 120 Ω
-Z=
=
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2 pikë

=104 Ω

8
B

9
D

10
C

Pyetja 13- (2 pikë)
Përgjigje : - lakorja 1 -2 tregon proçesin e nxehjes së motorit

1 pikë

- lakorja 3-4 tregon proçesin e ftohjes së motorit 1 pikë

Pyetja 14- (3 pikë)
Përgjigje: Lakorja

1 pikë

a - Pika B, (M = Mn ; s = 1 )
b - Pika A, ( M = Mmax ; s = sk )
c - Pika C, ( M = Mn ; s = sn )

2 pikë

Pyetja 15- (2 pikë)
Përgjigje : a) të dhëna ndërtimore
b) të dhëna teknologjike
Pyetja 16- (5 pikë)
Përgjigje : Në skemë tregohet rregullatori induktiv i tensionit
Ai përfaqson një motor asinkron tre fazor të frenuar.
Pështjella e statorit shërben si dytësor dhe kyçet me linjën,

1 pikë
1 pikë

pështjella e rotorit shërben si parësor dhe kyçet në rrjet.

3 pikë

Pyetja 17- (3 pikë)
Përgjigje : a ) shinat
b ) ndarësat
c ) çelësat
d ) aparatura për kufizimin e rrymave të lidhjes së shkurtër

Pyetja 18- (4 pikë)
Përgjigje: Skema

2 pikë

Formulat e R0 dhe X0:

2 pikë
Ro=∆Pmag / I2 ,

Xo=

Pyetja 19- (2 pikë)
Përgjigje: Aparati i dytë jep rezultat më të saktë sepse:
për kufirin e matjes 15 A, gabimi do të jetë
II = In1/Im = 0.5x15/3 = 2.5
për kufirin e matjes 5 A, gabimi do të jetë
III = In2/Im = 1x5/3 = 1.66 pra më i vogël.

Pyetja 20- (2 pikë)
Pergjigje: a) nga mbingarkesat
b) nga lidhjet e shkurtra

38

DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
ELEKTRONIKË

1. Cila është vetia e diodës tunel?
A)
B)
C)
D)

Ka veti ventile;
Sillet si kondensator me kapacitet variabël;
Punon në regjimin me rezistencë negative;
Emeton dritë.

2. Cili nga elementët e mëposhtëm është element shumë shtresor?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Anodë, Katodë;
Portë, Burim, Derdhje;
Bazë, Emiter, Kolektor;
Anodë1, Anodë2, Portë.

6. Barazimi boolean për portën logjike AND është:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

IG=0;
ID=0;
IS=0;
IG=IS+ID.

5. Terminalet e tranzistorit dypolar janë:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Prodhon energji;
Shndërron energjinë e rrymës alternative në të vazhduar;
Shndërron energjinë e rrymës së vazhduar në alternative;
Shndërron një madhësi joelektrike në elektrike.

4. Në tranzistorin me efekt fushe FET është:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

FET;
DIAK;
UJT;
BJT.

3. Cila nga alternativat e mëposhtme përshkruan funksionin e burimit të ushqimit?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1 pikë

Y=H1-H2;
Y=H1+H2;
Y=H1/H2;
Y=H1*H2.

7. Çfarë ndodh me gjatësinë e valës λ(m), kur rritet frekuenca f(Hz)?
A) Rritet
B) Dyfishohet

1 pikë

C) Zvogëlohet
D) Nuk ndryshon
8. Rrjeti celular GSM përdor teknikën me akses të shumëfishtë. Cili nga opsionet e mëposhme i përket
kësaj teknike?
A)
B)
C)
D)

FDD
BSC
PSTN
TDMA

9. Formati i adresës IPv6 përmban:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

32 bite
48 bite
64 bite
128 bite

10. Transmetimi Full-Duplex, i zërit (voice) dhe i të dhënave (data) ndodh atëherë kur :
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1 pikë

networku mund të menaxhojë disa lidhje përdoruesish në të njëjtën kohë.
pajisja ose programi kompjuterik kodon dhe dekodon të dhëna digjitale ose sinjale digjitale.
dy pajisje mund të komunikojnë në të dy drejtimet në të njëjtën kohë dhë në të njëjtin kanal transmetimi.
kemi kombinim të shumë sinjaleve analoge ose digjitale, në një sinjal që ndan të njëjtin kanal transmetimi.

11. Lidhni me shigjetë elementin elektronik me veçorinë e tij:
Amplifikatori operacional

o

o është e ndjeshme ndaj

dritës Tranzistori FET

o

o ka hyrje invertuese dhe

joinvertuese Tranzistori BJT

o

o ka rezistencë të madhe në

o

o kontrollohet nga rryma

4 pikë

hyrje
Fotodioda

12. Listoni parametrat e amplifikatorëve:

4 pikë

A)
B)
C)
D)
13 Vizatoni simbolet e elementëve elektronik:

3 pikë

a) Tranzistor dypolar pnp

_

a) Dioda zener
b) SCR
14 Në skemën invertuese të dhënë në figurë:

2 pikë

a) Njehsoni tensionin në dalje, Vo
_
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b) Si ndryshon tensioni Vo nëse Rin dyfishohet?
_
15 Tranzistori me efekt fushe.

2 pikë

a) A ka tranzistori me efekt fushe, FET, karakteristikë volt ampere hyrje?
_
b) Argumentoni përgjigjen.

_
_

16. Konvertoni numrat e mëposhtëm nga sistemi i dhënë në sistemin e kërkuar:

4 pikë

a) 2410=X2
b)
1111101002
=X8 c)
1100102=X1
0

d) AB16=X2

17. Në kabllot e bakrit (Cu), të ideuar për transmetimet zë (voice) dhe të dhëna (data ),
përdoret teknika çiftpërdredhur (twisted pair). Kjo teknikë shmang dy probleme
kryesore në transmetim.
Cilat janë ato?

2 pikë

a) __________________________________________________
b) _________________________________________________
18. Bazuar në figurën e mëposhtme përcaktoni:
a) tipin e modulimit:

1 pikë

b) jepni dy arsye pse është i domosdoshëm
modulimi i sinjaleve:

2 pikë

19. Në bllokskemën e dhënë përcaktoni elementët përbërës të një sistemi transmetues, nga sinjali burim
në sinjalin dalës:
3 pikë
a)

_

b)

_

c) _
20. Vendosni emrin e pajisjes në fjalinë e duhur :




a)
b)
c)

3 pikë

router
switch
modem
wireless access point
Pajisja
Pajisja
Pajisja

përdoret për të lidhur disa pajisje në rrjet (LAN)
përdoret për të drejtuar trafikun midis rrjeteve (networks).
përdoret për të lidhur internetin nëpërmjet një Internet Servis Provider (ISP)
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SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
ELEKTRONIKË
Pyetja
Përgjigjja

1
C

2
B

3
B

4
A

5
C

6
D

7
C

Pyetja 11
Përgjigje
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë

Amplifikatori operacional ka hyrje invertuese dhe joinvertuese
Tranzistori FET ka rezistencë të madhe në hyrje
Tranzistori BJT kontrollohet nga rryma
Fotodioda është e ndjeshme ndaj dritës

Pyetja 12
Përgjigje
a)
b)
c)
d)

1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë

Rezistenca e plotë në hyrje
Rezistenca e plotë në dalje
Koeficenti i amplifikimit të tensionit
Koeficenti i amplifikimit të rrymës

Pyetja 13
Përgjigje
a) 1 pikë trannzistor dy polar pnp
b) 1 pikë Dioda zener
c) 1 pikë SCR

8
D

9
D

10
C

Pyetja 14
Përgjigje
a) 1 pikë
b) 1 pikë Nëse Rin dyfishohet Vout do të përgjysmohet, sepse është në përpjestim të zhdrejtë me të
Pyetja 15
Përgjigje
a) 1 pikë Jo, nuk ka karakteristikë volt ampere hyrje
b) 1 pikë Karakteristika volt ampere e hyrjes tregon varësinë e rrymës në hyrje nga tensioni në hyrje. FET e
ka rrymën në hyrje zero dhe nuk ndryshon në varësi të tensionit.

Pyetja 16
Përgjigje
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë

2410=110002
1111101002=7648
1100102=5010
AB16=101010112

Pyetja 17

2 pikë

Përgjigje:
a) interferencat Elektromagnetike (EMI) nga burime të jashtme
b) crosstalk-un ndërmjet linjave në të njëjtin kabllo
2 pikë
1 pikë
0 pikë
.

nëse përcakton saktë të dy problemet
nëse përcakton saktë një nga problemet
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
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Pyetja 18

3 pikë

Përgjigje:
modulim në amplitudë AM

a)
b)
-

ndikim i lartë nga interferencat
ulja e fuqisë së sinjalit gjatë transmetimit për shkak të reshjeve atmosferike

-

transmetimi në frekuenca të ulëta (gjatësi vale λ të lartë) kërkon antena me përmasa dhe peshë të
mëdha
fuqia e sinjaleve që transmetohen, të tillë si: sinjale audio, video etj, zvogëlohet me rritjen e distancës
transmetuese pasi dhe frekuenca e këtyre sinjaleve është e ulët
ç’do përgjigje tjetër e dhënë nga nxënësi, që është e saktë nga ana shkencore (lidhur me pyetjen e
mësipërme)

-

nëse përcakton tipin e modulimit, dhe jep dy arsyet e modulimit

3 pikë
OSE
2 pikë

nëse përcakton tipin e modulimit, dhe jep një nga arsyet e modulimit

1 pikë

nëse përcakton llojin e modulimit OSE një nga arsyet e modulimit

0 pikë

nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 19

3 pikë

Përgjigje:
1
2
3

pajisja transmetuese / Tx
mjedisi transmetues / media transmetimi
pajisja marrëse / Rx.
nëse përcakton saktë të tri elementët përbërës të sistemit të transmetimit

3 pikë
OSE
2 pikë

nëse përcakton saktë dy nga elementët e sistemit të transmetimit

1 pikë

nëse përcakton saktë një nga elementët e sistemit të transmetimit

0 pikë

nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 20

1 pikë

Përgjigje:
a) switch
b) router
c) modem
Nxënësi fiton:
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse vendos saktë të tri pajisjet sipas përshkrimit përkatës
nëse vendos saktë dy nga pajisjet sipas përshkrimit përkatës
nëse vendos saktë një nga pajisjet sipas përshkrimit përkatës
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
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DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
PËRPUNIM DRURI

1. Druri i ahut në cilin grup të drurёve me teksturё bën pjesë:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Teksturë shumё tё hollё (fine)
Teksturë tё hollё (fine)
Teksturë gjysmё tё ashpёr
Teksturë tё ashpёr

2. Druri kur e fiton elasticitetin maksimal
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Kur rritet lagështia
Kur druri zbutet
Kur druri zien në ujë
Kur ruri është i thatë

3. Kur rritet rezistenca elektrike e drurit?
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Rritet me rritjen e lagёshtirёs
Rritet me rritjen e dёndёsisё
Rritet nё drejtimin paralel me fibrat
Rritet nё drejtimin pingul me fibrat

4. Çfarë bën proçesi i patinimit?
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Krijon sipërfaqe të përsosur
Krijon sipërfaqe të rrafshët
Siguron lidhjen e bojës me drurin
Mbulon pjesërisht sipërfaqen e drurit

5. Cilët janë aksesorët metalikë që përdoren për bashkimin e pjsëve njëra me tjetrën në mënyre të lëvizshme?
1 pikё
A) Menteshat
B) Dorezat
C) Shulat
D) Bravat
6. Për çfarë shërben goma e vullkanizuar ose kauçuku i cili vesh volantët e sharrës shirit?
1 pikё
A)
B)
C)
D)

Për nivelimin e volantëve të sharrës
Për rrejtimin e volantëve të sharrës
Për drejtimin e instrumentit prerës.
Për ruajtjen e çaprazimit të sharrës

7. Çfarë përcakton banka e përparme (banka e hyrjes), në makinën plan drejtuese?
1 pikё
A)
B)
C)
D)

Drejtimin e detalit që do të zdrugohet
Drejtimin e thikës së makinës plan
Trashësinë e shtresës së drurit që hiqet gjatë një kalimi të detalit në makinë
Drejtimin e skuadrës

8. Cilat nga mëposhtë janë pjesë e kompleksit?
1 pikё
A)
B)
C)
D)

Kutia
Kornizat
Elementi
Mobiljet

9. Cila është lartesia e kolltukut nga toka?
1 pikё
A)
B)
C)
D)

450mm
400mm
380mm
350mm

10. Cilët janë llojet e parketit të prodhuar me dru masiv, sipas formës së prerjes tërthore?
1 pikё
A)
B)
C)
D)

Parketi me pllaka
Parketi mashkull – femër (klasik)
Parketi mozaik
Parketi artistik

11. Cilët janë 3 (tri) faktorët që ndikojnë në çarjet drurit në këmbë?
3 pikë
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
12. Të llogaritet vëllimi (V) i lëndës së sharruar kur kemi këto dimensione:
gjatësi (L) = 4000mm
gjerësi (B) = 200mm
trashësi (T) = 50mm
3 pikë
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13. Cilat janë 4 (katër) nga mënyrat e tharjes së drurit?
4 pikё
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________

14. Lëkurat për tapicimin janë dy llojesh, cilat janë ato?
2 pikё
1. _____________________________________
2. _____________________________________
15. Cilat janë 3 (tri) nga të metat që mund të shfaqen gjatë punës së makinës grosece dhe pse shkaktohen ato?
3 pikё
1. ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
16. Rendisni më poshtë 3 (tri) nga tipet e kokave të frezave të plota të cilat përdoren në frezat me bosht vertikal
nga poshtë:
3 pikё
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
17. Cilat janë 4 (katër) nga rregullat teknologjike që duhen pasur parasysh gjatë punës në makinat frezëkopjuese?
4 pikё
1. ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

18. Përse pllakën panel apo pllakën e zdrukthit duhet ta përdorim për një suprinë të qëndrueshme të tavolinës?
Arsyetoni përse:
2 pikë
1. _____________________________________
2. _____________________________________

19. Cilat janë 3 (tri) llojet e lidhjeve zdrukthtare të detaleve me drurin masiv dhe të pllakave të ndryshme?
3 pikё
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
20. Rendisni cilat janë operacionet që kryhen në procesin teknologjik, në sektorin e prerjeve të drurit:
3 pikё
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
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SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
PËRPUNIM DRURI
Pyetja 1

C

1 pikë

Pyetja 2

D

1 pikë

Pyetja 3

D

1 pikë

Pyetja 4

B

1 pikë

Pyetja 5

A

1 pikë

Pyetja 6

D

1 pikë

Pyetja 7

C

1 pikë

Pyetja 8

B

1 pikë

Pyetja 9

A

1 pikë

Pyetja 10

B

1 pikë

Pyetja 11
1. çarjet nga ngricat
2. çarjet unazore ose rrethore
3. çarjet rrezore
3 pikë

nëse jep saktë të tri faktorët

2 pikë

nëse jep saktë dy nga faktorët

1 pikë

nëse jep saktë një nga faktorët

0 pikë

nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

Pyetja 12
1. Dimensionet i kthejmë në m (metra), pasi kjo është njësia bazë e prodhimit të lëndës së sharruar:
gjatësi (L) 4000mm = 4m
gjerësi (B) 200mm = 0.2m
trashësi (T) 50mm = 0.05m
2. Vendosim formulën e llogaritjes së Vëllimit të lëndës së sharruar e cila është: V = L x B x T
3. Bëjmë zëvendësimet e vlerave në formulë: V = 4 x 0.2 x 0.05 = 0.04m3.Vëllimi i lëndës së sharruar është 0.04m3
3 pikë
nëse kthen saktë të gjitha dimensionet në metra, vendos saktë formulën, bën saktë
zëvendësimet bashkë me nxjerrjen e rezultatit (të trija pikat në përgjigje)
2 pikë

nëse jep saktë dy nga të trija pikat e përgjigjes

1 pikë

nëse jep saktë vetëm një nga pikat e përgjigjes

0 pikë

nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

Pyetja 13
1.
2.
3.
4.

Tharje e drurit në këmbë (i pa prerë)
Tharje natyrale
Tharje me dhoma
Tharje me kontakte

4 pikë

5. Tharje me fushë elektrostatike të frekuencës së
lartë
6. Tharje me rreze infra të kuqe
7. Tharje me vakum
8. Tharje me lëngje
nëse jep saktë katër nga mënyrat e tharjes së drurit

3 pikë

nëse jep saktë tri nga mënyrat e tharjes së drurit

2 pikë

nëse jep saktë dy nga mënyrat e tharjes së drurit

1 pikë

nëse jep saktë një nga mënyrat e tharjes së drurit

0 pikë

nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

Pyetja 14
1. Natyrore
2. Artificiale
2 pikë

nëse përcakton saktë të dy emërtimet e lëkurave

1 pikë

nëse përcakton saktë një nga emërtimet e lëkurave

0 pikë

nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

52

Pyetja 15
1. Trashësi jouniforme, e cila vjen nga që banka e punës së makinës nuk është horizontale, pra nuk është paralel
me gjatësinë e tehut të thikës.
2. Mos zdrukthimi ose zdrukthimi i thellë në anët e detaleve pranë kokave. Ky defekt shkaktohet nga mos
ngritja ose ulja e tepërt e rulave të poshtëm në lidhje me sipërfaqen e bankës së punës.
3. Gropëzime dhe shtypje të sipërfaqes së zdrukthuar. Ndodhin nga shtypja e tepërt që shkakton ruli i
dhëmbëzuar, kur shtresa e drurit që hiqet ka trashësi të vogël.
4. Shtypje të veçuara në sipërfaqen e zdrukthuar. Ndodhin nga puna jo normale e mekanizmave të avancit e të
presimit ose si pasojë e rënies së ashklave të drurit në sipërfaqen e zdrukthuar nga ngjeshja e tyre në sipërfaqen
e detalit.
3 pikë
nëse jep saktë tri nga të metat që shfaqen gjatë punës me makinën grosece si dhe arsyet përkatëse.
2 pikë

nëse jep saktë dy nga të metat që shfaqen gjatë punës me makinën grosece si dhe arsyet
përkatëse.

1 pikë

nëse jep saktë një nga të metat që shfaqet gjatë punës me makinën grosece si dhe arsyen
përkatëse Ose nëse jep saktë vetëm tri nga të metat pa arsyet përkatëse (me bold)

0 pikë

nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

Pyetja 16
1.
2.
3.
4.

Freza cilindrike
Freza për bërje dhëmbësh
Freza disk
Freza me elementë prerës prej lidhjesh të forta

3 pikë

nëse përcakton saktë tri nga frezat.

2 pikë

nëse përcakton saktë dy nga frezat.

1 pikë

nëse përcakton saktë një nga frezat.

0 pikë

nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

Pyetja 17
1. Gjatë ndërrimit të puntove duhet bërë ekuilibrimi i mandrinos për të mënjanuar konsumin e parakohshëm të
kushinetave.
2. Për çdo detal që punohet, kallëpet duhet të jenë të fortë, të lehtë, të qendrueshëm, të manovrueshëm, pa difekte
apo ciflosje.
3. Për të patur një cilësi të pastër punimi, kushinetat duhet të ndërrohen një herë në vit.
4. Të gjitha makinat duhet të pajisen me seritë komplet të mandrinove, sipas prerjeve që do të bëhen me pajisje
mprehëse dhe gurët zmerilë përkatës.
5. Gjatë punimit në frezë, avanci i detalit duhet të jetë i ngadalshëm dhe pa sforcime.
3 pikë
nëse përcakton saktë tri nga rregullat.
2 pikë

nëse përcakton saktë dy nga rregullat.

1 pikë

nëse përcakton saktë një nga rregullat.

0 pikë

nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.

Pyetja 18
1. Sepse pllaka panel është më e qëndrueshme.
2. Sepse përbëhet prej rripa druri jo me ashkla.
2 pikë
nëse përcakton saktë të dy arsyet.
1 pikë

nëse jep saktë një nga arsyet

0 pikë

nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.

Pyetja 19
1. Lidhje të detaleve në kënd
2. Lidhje paralel të detaleve
3. Lidhje të pllakave në kënd
3 pikë
nëse jep saktë të tri llojet e lidhjeve.
2 pikë

nëse jep saktë dy nga llojet e lidhjeve.

1 pikë

nëse jep saktë një nga llojet e lidhjeve.

0 pikë

nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.
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Pyetja 20
1. Shënimi mbi materialin drunor.
2. Shkurtim i materialit sipas vijës së shënuar.
3. Sharrimi i materialit me përmasa bruto.
3 pikë

nëse jep saktë të tri operacionet.

2 pikë

nëse jep saktë dy nga operacionet.

1 pikë

nëse jep saktë një nga operacionet.

0 pikë

nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.

DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
NDËRTIM
1. Masa vëllimore e materialit (vëllim i kampionit) në gjëndje të thatë është:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

me gjithë pore dhe boshllëqe;
krejtësisht pa boshllëqe;
krejtësisht pa pore;
vëllimi absolute.

2. Modinat e vazhduara vendosen në objekt për:

1 pikë

A) Rrethimin e kantierit të ndërtimit;
B) Fiksimin e kuotës së gërmimit të themeleve;
C) Fiksimin e akseve në të dy drejtimet;
D) Fiksimin e kuotës ±0,00.
3. Në zonat malore ndërtesat ndërtohen me mure prej:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Tulle;
Guri natyror;
Betoni;
Betoni të armuar

4. Gjerrësia e shkallës për kalimin e tre njerëzve njëkohësisht nuk duhet të jetë më e vogël se:
A) 80 cm;
B) 100 cm;
C) 120 cm;
D) 180 cm.

1 pikë

5. Në mbulesat me tjegulla vendi nënshtresa e çatisë realizohet me:

1 pikë

A)
B)
C)
D)

Karton të katramuar;
Listela druri çdo 33 cm;
Llamarinë të zinkuar;
Dysheme dërrase.

6. Elementi që vendoset sipas pjerrësisë së çatisë së vendit është:
A)
B)
C)
D)

Mahia;
Elementi vertikal;
Pajanda;
Gërshërëza.

7. Shkallët e jashtme me 4 bazamakë të një ndërtese realizohen:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Mbi një shtresë çakëlli.
Mbi një shtresë betoni.
Mbi një shtresë dheu të ngjeshur;
Mbi një shtresë b/a.
56

1 pikë

8. Dizarmimi i trarëve dhe pllakave b/a bëhet pas:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

28 ditësh.
15 ditësh.
7 ditësh.
21 ditësh.

9. Në një tra në pikën ku zbatohet ngarkesa e përqëndruar si është diagrama e forcës prerëse Q?

1 pikë

A) Vazhdon vijë horizontale;
B) Bëhet vijë vertikale;
C) Bëhet vijë e pjerrët:
D) Bëhet zero.
10. Për njehsimin e lartësisë së dobishme h0 në pllakën e vazhduar në fusha shtresa mbrojtëse a merret: 1 pikë
A)
B)
C)
D)

3 cm.
2,5 cm.
1 cm.
1,5 cm.

11. Betoni përgatitet nga disa përbërës. Jepni grupimet e tyre sipas përbërësve:
A) __________________________________
B) __________________________________
C) __________________________________

3 pikë

12. Si ndahen themelet e ndërtesës sipas materialit?
A) _______________________
B) _______________________
C) _______________________
D) _______________________

4 pikë

13. Tullat e thyera me përmasa 1/4, 1/2, 3/4 e tullës përdoren vetëm në lidhjet e ndërtimeve të mureve :
A) __________________________________________________________
B) __________________________________________________________
C) __________________________________________________________

3 pikë

14. Muri siguron qëndrueshmërinë dhe shtangësinë e ndërtesës. Si i tillë:
a) Muri njëhsohet duke mbajtur parasysh:
______________________________

1 pikë

b) Muri ndërtohet duke mbajtur parasysh:
______________________________

1 pikë

15. Cilët janë hapat më kryesorë që realizohen për shtrimin e shtresës niveluese të dyshemesë së katit?
A) __________________________________________________________________________;
B) __________________________________________________________________________;
C) __________________________________________________________________________.

3 pikë

16. Ndërkati i nje ndërtese me shtresë ajri, ndërtohet me dy element konstruktiv (i sipërm dhe i poshtëm).
a) Cili është funksioni i elementit të sipërm?
_____________________________________________
_____________________________________________
b) Cili është funksioni i element të poshtëm?
___________________________________

17. Në figurën e mëposhtme jepet prerja tërthore e ndërkatit me panele me tulla me vrima.

2 pikë
1 pikë

3 pikë

A) Emërtoni llojin e trarit të prerjes njehsuese.
B) Përcaktoni vlerën që merret në llogaritjen e ngarkesave të panelit.
C) Vendosni përmasën h të trarit.

18. Jepet trari b/a me një fushë me prerje T, me lo=600 cm, me përmasa h=60 cm dhe b=30 cm. Nga
njehsimi i trarit është gjetur Fa=18,05 cm2.

4 pikë

A) Zgjidhni shufrat në tabelën e hekurave në fund të testit.
B) Konstruktoni në figurë dhe specifikoni shufrat e drejta.
C) Konstruktoni në figurë dhe specifikoni shufrat e kthyera.
D) Konstruktoni në figurë dhe specifikoni stafat.

19. Renditni dy nga dokumentet teknike që nevojiten për fillimin e piketimit të objektit.
A) ____________________________________;
B) ____________________________________.

2 pikë

20. Emërto 3 planimetritë kryesore për një banesë 8-katëshe me 1 kat parkim nëntokësor, 1 kat shërbime dhe 7
kate banim.
4 pikë
A) ______________________________________________________________
B) ______________________________________________________________
C) ______________________________________________________________
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SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
NDËRTIM
Pyetja 1
A
1 pikë
Pyetja 2
C
1 pikë
Pyetja 3
B
1 pikë
Pyetja 4
D
1 pikë
Pyetja 5
D
1 pikë
Pyetja 6
A
1 pikë
Pyetja 7
B
1 pikë
Pyetja 8
A
1 pikë
Pyetja 9
B
1 pikë
Pyetja 10
D
1 pikë
_________________________________________
Pyetja 11.
Model përgjigjeje
A) Materiali lidhës(çimento),
B) Uji,
C ) Materialet mbushëse(rërë dhe zall ose çakëll).
nëse jep grupimet e përbërësve të betonit si: materiali lidhës(çimento),uji, dhe materialet
mbushëse(rërë dhe zall ose çakëll).
2 pikë
nëse jep dy prej grupimeve të përbërësve të betonit A dhe B, A dhe C ose Bdhe C.
1 pikë
nëse jep një prej grupimeve të përbërësve të betonit A, B ose C.
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
_____________________________________________________________________________________________
3 pikë

Pyetja 12.
Model përgjigjeje
A) Prej guri natyror;
B) Prej betoni dhe guri;
C) Prej betoni;
D) Prej betoni të armuar
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4 pikë
betoni dhe

nëse përcakton saktë katër llojet e themeleve sipas materialit si: prej guri natyror, prej

guri, prej betony dhe prej betoni të armuar
3 pikë
nëse përcakton saktë tre llojet e themeleve sipas materialit.
2 pikë
nëse përcakton saktë dy llojet e themeleve sipas materialit.
1 pikë
nëse përcakton saktë një lloj themeli sipas materialit.
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet.
_____________________________________________________________________________________
Pyetja 13.
Model përgjigjeje
A) Paturat e dyerve, dritareve;
B) Lidhjet në qoshe;
C) Kryqëzimet.
3 pikë nëse përcakton përdorimin e tullave të thyera me përmasa 1/4, 1/2, 3/4 në lidhjet e mureve.
2 pikë nëse përcakton përdorimim e tullave të thyera me përmasa 1/4, 1/2, 3/4 në dy prej lidhjeve të
mureve.
1 pikë nëse përcakton përdorimin e tullave të thyera me përmasa 1/4, 1/2, 3/4 në një prej lidhjeve të
mureve.
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
_____________________________________________________________________________________
Pyetja 14.
Model përgjigjeje
a) Ngarkesat që veprojnë në të;
b) Zbatimin e kushteve teknike;
2 pikë nëse përcakton kriteret për njëhsimin ngarkesave që veprojnë në të dhe zbatimin e kushteve
teknike.
1 pikë nëse përcakton saktë njërën nga pikat a ose b.
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
_____________________________________________________________________________________
Pyetja 15.
Model përgjigjeje
A) Shënimi në mur i kuotës +1m nga kuota e përfunduar e bazamakut të fundit të shkallës.
B) Transporti i kuotës +1m duke e shënuar në muret e çdo mjedisi të apartamentit.
C) Ulja 1m dhe fiksimi i takove niveluese të dyshemesë.
nëse emërton tre hapat më kryesorë që realizohen për shtrimin e shtresës niveluese të
dyshemesë së katit.
2 pikë
nëse emërton dy nga hapat më kryesorë që realizohen për shtrimin e shtresës niveluese të
dyshemesë së katit.
1 pikë
nëse emërton një nga hapat më kryesorë që realizohen për shtrimin e shtresës niveluese të
dyshemesë së katit .
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
_____________________________________________________________________________________
3 pikë

Pyetja 16.
Model përgjigjeje
a) Merr ngarkesën shfrytëzuse;
Shërben për vendosjen e dyshemesë;
b) Shërben si tavan.
nëse përcakton dy funksionet e elementit të sipërm dhe funksionin e elementit të poshtëm .
nëse përcakton një nga funksionet e elementit të sipërm dhe funksionin e elementit të poshtëm
ose vetëm dy funksionet e elementit të sipërm.
1 pikë
nëse përcakton një nga funksionet e elementit të sipërm ose funksionin e elementit të poshtëm.
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
_____________________________________________________________________________________
3 pikë
2 pikë

Pyetja 17.
Model përgjigjeje
A) Prerja njehsuese është tra në formë T.
B) 0,50 m.
C) h=17 cm.

3 pikë
2 pikë
llogaritjen e
h të trarit
h të
1 pikë
llogaritjen e

nëse emërton llojin e trarit të prerjes njehsuese, përcakton vlerën që merret në llogaritjen e
ngarkesave të panelit dhe vendos përmasën h të trarit.
nëse emërton llojin e trarit të prerjes njehsuese dhe përcakton vlerën që merret në
ngarkesave të panelit ose emërton llojin e trarit të prerjes njehsuese dhe vendos përmasën
ose përcakton vlerën që merret në llogaritjen e ngarkesave të panelit dhe vendos përmasën
trarit.
nëse emërton llojin e trarit të prerjes njehsuese ose përcakton vlerën që merret në

ngarkesave të panelit ose vendos përmasën h të trarit.
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
_____________________________________________________________________________________
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Pyetja 18.
Model përgjigjeje
A) 4 Ø24 me Fa = 18,10 cm2.

4 pikë
nëse zgjedh shufrat në tabelën e hekurave,
konstrukton në figurë dhe specifikon shufrat
e drejta, shufrat e kthyera dhe stafat.
3 pikë
nëse zgjedh shufrat në tabelën e hekurave,
konstrukton në figurë dhe specifikon shufrat e drejta, shufrat
e kthyera, ose konstrukton në figurë dhe specifikon
shufrat e drejta, shufrat e kthyera dhe stafat ose
zgjedh shufrat në tabelën e hekurave, konstrukton në figurë, dhe specifikon shufrat e kthyera
dhe stafat
ose konstrukton në figurë dhe specifikon shufrat e drejta, shufrat e kthyera dhe stafat.
2 pikë
nëse zgjedh saktë dy prej katër kërkesave.
1 pikë
nëse zgjedh saktë nje prej katër kërkesave.
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
_____________________________________________________________________________________
Pyetja 19.
Model përgjigjeje
A) Plani i vendosjes së objektit (genplani).
B) Projektzbatimi.
2 pikë
nëse rendisin dy nga dokumentet teknike që nevojiten për fillimin e piketimit të objektit.
1 pikë
nëse rendisin një nga dokumentet teknike që nevojiten për fillimin e piketimit të objektit.
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
_____________________________________________________________________________________
Pyetja 20.
Model përgjigjeje
A) Planimetria e parkimit nëntokësor.
B) Planimetria katit përdhe.
C) Planimetria e katit tip.
3 pikë
katit
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse emërton tre planimetritë e kateve: planimetria e katit parkimit nëntokësor, planimetria e
përdhe, planimetria e katit tip.
nëse emërton dy planimetritë e kateve.
nëse nëse emërton nje planimetri kati.
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
TEKSTIL KONFEKSIONE
1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Pala teke në pjesën e mbrapme të fundit ose të fustanit pritet në
gjerësinë:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

2 – 3 cm
3 – 4 cm
4 – 5 cm
5 – 6 cm

2. Rrethoni përgjigjen e saktë. Penca në bel e shpinës së këmishës për femra është:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

E barabartë me pencën në bel të përparëses së këmishës
Më e gjatë se penca në bel e përparëses së këmishës
Më e vogël se penca në bel e përparëses së këmishës
E barabartë me shumën e dy pencave të belit të përparëses së këmishës

3. Rrethoni përgjigjen e saktë. Gjatësia e pencës në përparësen e pantallonit është:
1 pikë
A. 8-9 cm
B. 9-10 cm
C. 10-11 cm
D. 11-12 cm
4. Rrethoni përgjigjen e saktë. Te pantallonat për femra rafitë e qepjes në vendin e zinxhirit janë:
1 pikë
A) 1 - 1.5 cm
B) 1.5 – 2 cm
C) 2 – 2.5 cm
D) 2.5 – 3 cm
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5. Rrethoni përgjigjen e saktë. Cilat nga këto proçese pune kryejnë makinat qepëse syzator:
1 pikë
A) Qepje me tegel të drejtë
B) Prerje dhe thurje penjsh
C) Prerje dhe qepje me tegel
D) Prerje dhe tegel zig-zag
6. Rrethoni përgjigjen e saktë. Në makinat lineare mund të qepim të gjitha llojet e pëlhurave kur:
1 pikë
A) Përdorim të njëjtën madhësi gjilpëre për të gjitha pëlhurat
B) Përdorim gjilpëra në përshtatje me cilësinë e tekstilit që qepim
C) Përdorim gjilpëra në përshtatje me trashësinë e tekstilit që qepim
D) Përdorim gjilpëra në përshtatje me cilësinë dhe trashësinë e tekstilit
7. Rrethoni përgjigjen e saktë. Sasia e shtresave të fibrës së pambukut e parë në mikroskop është:
1 pikë
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
8. Rrethoni përgjigjen e saktë. Fibra poliamide ka origjinë:

1 pikë

A) Shtazore
B) Artificiale
C) Bimore
D) Sintetike
9. Rrethoni përgjigjen e saktë. Fibra artificiale e prodhuar nga njeriu është:
A) Arra e kokosit
B) Kuproamoniakore
C) Manila
D) Sizali

1 pikë

10. Rrethoni përgjigjen e saktë. Biznesi që e ka xhiron vjetore 8-100 milion është:

1 pikë

A) Biznes i vogël
B) Biznes i madh
C) Tatim pagues i madh
D) Mikro ndërmarrje
11. Në figurën më poshtë është dhënë shablloni i prerjes së bustit për femra. Përgjigjuni pyetjeve më
poshtë;

a) Shëno qendrën e gjoksit në figurë dhe shpjego me fjalë ku ndodhet ajo.
2 pikë
_______________________________________________________________
b) Sa është largësia nga qendra e gjoksit te maja e pencës së supit?
1 pikë
____________________________________________________________
12. Duke ju referuar jakave të ngritura dhe të sheshta, përgjigjuni pyetjeve më poshtë;

2 pikë

1) Cili është elementi që bën ndryshimin midis jakave të ngritura dhe jakave të sheshta?
________________________________________________________________________
2) Në cilën prej të dyjave ndodhet ky element?
________________________________________________________________________
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13. Në figurën më poshtë jepet shablloni i prerjes së pantallonave ku përcaktohet edhe vija e hekurit.
Shpjegoni mënyrën e llogaritjes për të gjetur vijën e hekurit te pantalloni.
2 pikë

14. Për ndërtimin e bazave të prerjes së veshjeve përdoret ndarja në njësi e trupit.

4 pikë

1) Shpjegoni në sa njësi ndahet trupi i njeriut (femra dhe meshkuj) në bazat e prerjes.
(2 pikë)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________
2) Sa është diferenca e koefiçentit të gjerësisë së gjoksit për femra dhe meshkuj.
(1 pikë)
____________________
Sa ndryshon koefiçenti i gjerësise së shpinës për femra dhe meshkuj.
(1 pikë)
____________________

15. Në prerjen e pëlhurës sipas shabllonit të letrës meret parasysh edhe masa e rafive të qepjes.
Përgjigjuni pyetjeve më poshtë;
4 pikë
1) Sa varion masa e rafive të qepjes
(1 pikë)
_______________________________________________________
2) Rendisni tri arsye pse varion masa e rafive të qepjes:
(3 pikë)
 _______________________________
 _______________________________
 _______________________________
16. Puna me kryq është një proces i rëndësishëm i qepjes me dorë. Përgjigjuni pyetjeve më poshtë;
4 pikë
1) Cilat janë dy llojet e punimit kryq?
_______________________________________________________
2) Jepni shembuj ku përdoren këto punime.
_______________________________________________________
_______________________________________________________

17. Përshkruani më poshtë me tri hapa përgatitjen për qepje të qemerit të pantallonave për burra.
3 pikë
1) ______________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________
18. Gjatë realizimit të qepjes së një veshjeje, i kushtojmë kujdes edhe tri elementeve (fijes, pëlhurës
dhe gjëlpërës) dhe përshtatjes së tyre në mënyrën e duhur. Renditni më poshtë tri mënyrat e
përshtatjes ndërmjet tyre:
3 pikë
1) ____________________________________________________
2) ____________________________________________________
3) ____________________________________________________
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19. Në këmishën e burrave, cili është pozicioni i hapjes së vrimave të kopsave dhe sa është distanca
midis tyre?
2 pikë
1) ______________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________
20. Rendisni më poshtë tri faktorët që ndikojnë në shthurjen e tikotazheve:
3 pikë
1) _________________________________________________
2) _________________________________________________
3) _________________________________________________

SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
TEKSTIL KONFEKSIONE
Pyetja 1
Pyetja 2
Pyetja 3
Pyetja 4
Pyetja 5
Pyetja 6
Pyetja 7
Pyetja 8
Pyetja 9
Pyetja 10

C
B
A
C
B
D
C
D
B
B

1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë

Pyetja 11
1) Qendra e gjoksit ndodhet e barazlarguar si nga penca e supit ashtu edhe nga ajo e
gjoksit
2) Largësia nga qendra e gjoksit te maja e pencës së supit është 2.5-3 cm
3 pikë nëse 1) shënon qendrën e gjoksit në figurë, 2) nëse e përshkruan me fjalë ku
ndodhet ajo dhe 3) gjen largësinë nga maja e gjoksit te maja e pencës së supit
2 pikë nëse u përgjigjet të tre pikave të mësipërme
1 pikë nëse i përgjigjet një çështjeje
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

Pyetja 12
1) Elementi që bën ndryshimin midis jakave të ngritura dhe të sheshta është këmbëza
2) Ky element gjendet te jakat e ngritura
2 pikë nëse i përgjigjet pikës A dhe B
1 pikë nëse i përgjigjet vetëm njërës prej tyre
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare
Pyetja 13
Vendi i vijes së hekurit gjendet duke mbledhur gjerësine e vitheve plus gjerësine e harkut të kavallos
pjestuar për dy.
2 pikë nëse gjen formulën e duhur
1 pikë nëse gjen dy gjerësitë që duhen mbledhur por nuk i pjeston me dy
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare
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Pyetja 14
1) Në bazat e prerjes ndarja e trupit bëhet në dhjetë njësi si në lartësi edhe në gjeresi si për femra ashtu
edhe për meshkuj.
2) 1/10
3) 0.5/10
4 pikë nëse shpjegon kërkesat e pikës A. 1) ndarjen në 10 njësi të trupit, 2) si në gjerësi ashtu edhe në
lartësi; shpjegon pikën B; shpjegon pikën C.
3 pikë nëse shpjegon tre nga këto kërkesa
2 pikë nëse shpjegon dy prej kërkesave
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare
Pyetja 15
1) Masa e rafive të qepjes varion nga 1 deri në 2, 5 m.
2) Përgjigje:
 Varion për arsye të pozicionit të rafisë.
 Të llojit të veshjes.
 Të llojit të tekstilit.
4pikë nëse i përgjigjet kërkesës së pikës A dhe tre kërkesave të pikës B
3 pikë nëse i përgjigjet vetëm tre kërkesave
2 pikë nëse i përgjigjet dy kërkesave
1 pikë nëse i përgjigjet një kërkese
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare
Pyetja 16
1) Punimi kryq i afërt, Punimi kryq i rrallë
2) Shembuj të përdorimit:
Punimi kryq i afërt përdoret në manshetat e pantallonave, fundet e grave, etj.
Punimi kryq i rrallë (i largët) përdoret në kthimin e mëngëve, fundeve të xhaketave, etj.
4pikë nëse i përgjigjet kërkesës së pikës A dhe kërkesës së pikës B
3 pikë nëse i përgjigjet në mënyrë të pjesshme njërës pikë dhe tjetrës i jep përgjigje të plotë
2 pikë nëse i përgjigjet në mënyrë të pjesshme të dyja pikave ose i përgjigjet saktë vepëm njërës
1 pikë nëse i përgjigjet në mënyrë të pjesshme njërës prej pikave
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare
Pyetja 17
- Pasi është prerë qemeri vendoset frazelina bashkë me astarin.
- Përgatiten rripat e qemerit dhe shënohet vendi ku do të qepen në qemer
- Kthehet me hekur dhe është gati të qepet me pantallonat pasi ato janë mbyllur në pjesët anësore.
3 pikë nëse e përshkruan të gjithë proesin e përgatitjes së qemerit
2 pikë nëse përshkruan dy nga hapat e procesit
1 pikë nëse përshkruan një nga hapat e proesit
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

Pyetja 18
1) përshtatja e ngjyrës së fijes me materialin.
2) përshtatja e numrit të gjëlpërës me fijen.
3) përshtatja e numrit të gjëlpërës me materialin.
3 pikë nëse rendit të treja mënyrat e përshtatjes
2 pikë nëse rendit dy mënyrat e përshtatjes
1 pikë nëse rendit një nga mënyrat e përshtatjes
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare
Pyetja 19
1) Në këmishën e burrave pozicioni i hapjes së vrimave të kopsave është vertikalisht
2) Në këmishën e burrave distanca midis kopsave është 7cm
2 pikë nëse i përgjigjet të dyja kërkesave
1 pikë nëse i përgjigjet vetëm njërës
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare
Pyetja 20
1) Tërheqja e trikotazhit
2) Koefiçenti i fërkimit
3) Dendësia e trikotazheve
3 pikë nëse i klasifikon saktë
2 pikë nëse i klasifikon saktë dy nga tre përgjigje
1 pikë nëse e klasifikon saktë një nga tre përgjigje
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
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DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
TEKSTIL KONFEKSIONE (NABER ADA)
1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Gjatësia e shpinës së fustanit deri te beli, për lartësi trupi 164 cm është:
1 pikë
A) 38 cm
B) 40 cm
C) 41 cm
D) 42 cm
2. Rrethoni përgjigjen e saktë. Në fustanin me të prerë në bel, ngritja në rafinë anësore është:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

0 cm
1 cm
2 cm
3 cm

3. Rrethoni përgjigjen e saktë. Në përparësen e pantallonit, kur duam të bëjmë një palë të dytë, largësia
nga pala e parë është:
1 pikë
A) 0-1 cm
B) 1-2 cm
C) 2-3 cm
D) 2-4 cm
4. Rrethoni përgjigjen e saktë. Në makinat lineare mund të qepim të gjitha llojet e pëlhurave kur:
1 pikë
A) Përdorim të njëjtën gjilpërë për të gjitha llojet e pëlhurave
B) Përdorim gjilpëra të ndryshme në lloje të ndryshme pëlhurash
C) Përdorim gjilpëra në përshtatje me trashësinë e tekstilit që qepim
D) Përdorim gjilpëra në përshtatje me cilësinë dhe trashësinë e tekstilit

5. Rrethoni përgjigjen e saktë. Transportuesi zgjidhet në varësi të:
1 pikë
A) Proçesit të punës gjatë qepjes
B) Numrit të gjilpërës që përdoret në qepje
C) Llojit të tegelit sipas proceseve të qepjes
D) Trashësisë së tekstilit që do të qepet
6. Rrethoni përgjigjen e saktë. Rregullimi i perit të sipërm kryhet nëpërmjet:

1 pikë

A) Rregullatorit të shtrëngimit të perit
B) Dhëmbëve të transportuesit
C) Këmbës së shtypësit të tekstilit
D) Vidës së pencës së sovajkës
7. Rrethoni përgjigjen e saktë. Në ndërtimin e fibrës tekstile kambiumi bën pjesë tek:

1 pikë

A) Liri
B) Kërpi
C) Pambuku
D) Juta

8. Rrethoni përgjigjen e saktë. Ramia është fibër e marrë nga:

1 pikë

A) Gjethet
B) Kërcenjtë
C) Frutat
D) Farat
9. Rrethoni përgjigjen e saktë. Fibra poliamide ka origjinë:

1 pikë

A) Shtazore
B) Artificiale
C) Bimore
D) Sintetike
10. Rrethoni përgjigjen e saktë. Në organizimin e vendit të punës faktori që ndikon është: 1 pikë
A)
B)
C)
D)

Efikasiteti ekonomik
Organizimi teknik
Shpërndarja e vendimarrjes
Karakteristikat e punonjësve
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11. Në ndërtimin e shabllonit të prerjes, e rëndesishme është njohja e qëndrimit (posturës) të trupit të
njeriut. Identifikoni më poshtë tri format e qëndrimit të trupit të njeriut:
3 pikë

a. ___________________________________
b. ___________________________________
c. ___________________________________
12. Masat bazë të pantallonit për femra janë: lartësi trupi 160 cm, gjerësi beli 36cm, gjerësi vithesh 50cm.
2 pikë
1) Gjeni gjerësinë e harkut të kavallos në përparësen e pantallonit:
_____________________________________________________________________________________
________
2) Përcaktoni sa është shtesa në rrethin e belit në shabllonin e prerjes së pantallonit me shtrat të shkurtër.
_____________________________________________________________________________________
________
13. Në figurën e mëposhtme jepet shablloni i prerjes së bustit me pencë në gjoks. Shpjegoni me tri hapa
kalimin e pencës së supit në vijën e gjoksit në këtë shabllon prerje.
3 pikë
.

1) _________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________

14. Në figurë jepet një shabllon prerje. Përgjigjuni kërkesave më poshtë .

1) Emërtoni shabllonin e prerjes:
1 pikë
_____________________________________________________________________________________
2) Emërtoni gjatësitë e segmenteve AC dhe AB:
2 pikë
_____________________________________________________________________________________
3) Për rreth gjoksi 96 cm sa është gjerësia e pencës në sup PP1:
1 pikë
_____________________________________________________________________________________

15. Duke u nisur nga bashkërendimi i lëvizjes së kasës me lëvizjen e gjilpërës, makinat qepse i ndajmë në:
2 pikë
1) _____________________________________________
2) _____________________________________________
16. Në industrinë e konfeksioneve përdoren dhe makinat zig-zak. Përgjigjuni pyetjeve më poshtë;

1) Përshkruani lëvizjet që kryen gjilpëra në makinat zig-zak:
2 pikë
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2) Përshkruani si është i formuar tegeli në këto makina:
2 pikë
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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17. Rendisni më poshtë katër parametrat kryesor të hekurosjes:
1)
2)
3)
4)

4 pikë

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

18. Makinat e qepjes së kopsave kanë disa lloje klasifikimesh; sipas mënyrës së ndërtimit, madhësisë së
kopsës, numrit të birave të kopsës. Rendisni më poshtë makinat e qepjes së kopsave, sipas mënyrës
së ndërtimit:
3 pikë
1) ________________________________________________
2) ________________________________________________
3) ________________________________________________
19. Fibrat tekstile kthehen në fill gjatë procesit të filaturimit. Përgjigjuni pyetjeve më poshtë.
a) Rendisni sa sisteme të tjerrjes së pambukut kemi:

2 pikë

__________________________________________________________________________
b) Në sistemin e krefjes së zakonshme çfarë numra filli prodhojmë:
1 pikë
______________________________________________________________________________
20. Përshkruani më poshtë si reagon fibra e leshit në tretësira alkaline:
2 pikë
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
TEKSTIL KONFEKSIONE (NABER ADA)
Pyetja
Pyetja
Pyetja
Pyetja
Pyetja
Pyetja
Pyetja
Pyetja
Pyetja
Pyetja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
B
D
D
D
A
A
B
D
A

1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë

Pyetja 11
a. Trup normal
b. Trup i përkulur
c. Trup i tendosur
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse jep saktë trI pëgjigjet
nëse jep saktë dy pëgjigjet
nëse jep saktë një pëgjigje
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 12
Gjerësia e harkut të kavallos =50/10=5 cm
Shtesa prej 2-4 cm është e nevojshme si rezultat i shkurtimit të gjatesise se uljes se vitheve (masës së
karriges
2 pikë nëse llogarit saktë dy masa
1 pikë nëse llogarit saktë një masë
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Pyetja 13
1) E hapim me gërshërë pencën e supit deri të qendra e gjoksit;
2) Shënojmë pencën e re në vijën e gjoksit dhe e presim me gërshërë;
3) Mbyllim pencën e supit dhe hapësirën e saj e kalojmë në linjën e gjoksit.
3 pikë nëse të tri hapat e punës janë përshkruar saktë
2 pikë nëse dy nga tri hapat e punës janë përshkruar saktë
1 pikë nëse një nga tri hapat e punë është përshkruar saktë
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
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Pyetja 14
A) Shablloni i prerjes shpinë-përparëse të bustit për femra
B) Segmenti AC është gjatësia e shpinës deri tek beli dhe segmenti AB gjatësia (ose ulja) e harkut të
kavaturës.
C) Gjerësia e pencë së supit është:96/10-2=7.6 cm
4 pikë nëse të gjitha kërkesat janë përshkruar saktë
3 pikë nëse të tri nga katër kërkesat janë përshkruar saktë
2 pikë nëse dy nga katër kërkesat janë përshkruar saktë
1 pikë nëse një nga katër kërkesat janë përshkruar ose (llogaritur) saktë
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Pyetja 15
A)
B)

Makina me kasë të lëvizshme (rrotulluese)
Makina me kasë të palëvizshme

2 pikë nëse rendit saktë të gjithë faktorët
1 pikë nëse rendit saktë një nga faktorët
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Pyetja 16
A) Gjilpëra e këtyre makinave kryen krahas lëvizjes drejvizore vertikale me ulje e ngritje edhe lëvizje
horizontale.
B) Tegeli që formojnë këto makina, është i njëjtë me tegelin e drejtë, por hapi ka një pozicion të pjerrët ndaj
vijës së qepjes.
4 pikë nëse të gjitha kërkesat janë përshkruar saktë
3 pikë nëse të tre nga katër kërkesat janë përshkruar saktë
2 pikë nëse dy nga katër kërkesat janë përshkruar saktë
1 pikë nëse një nga katër kërkesat janë përshkruar saktë
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Pyetja
1)
2)
3)
4)

17
Temperatura e kontaktit me materjalin
Lagështia në form avulli
Presioni i avullit
Koha për hekurosje

4 pikë
3 pikë
2 pikë
1 pike
0 pikë

nëse rendisni saktë të gjitha parametrat e hekurosjes
nëse rendisni saktë tri nga parametrat e hekurosjes
nëse rendisni saktë dy nga parametrat e hekurosjes
nëse rendisni saktë një nga parametrat e hekurosjes
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja
1)
2)
3)

18
Me zhvendosje të gjilpërës
Me zhvendosje të dispozitivit fikësues së kopsës
Me zhvendosje të gjilpërës dhe transportuesit (lëvizje e kombinuar)

3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcaktojnë saktë gjithë mënyrat e ndërtimit
nëse përcaktojnë saktë dy nga tri mënyrat e ndërtimit
nëse përcaktojnë saktë një nga tri mënyrat e ndërtimit
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 19
A) sisteme të tjerrjes së pambukut kemi;
 Sistemi i krefjes së zakonshme
 Sistemi i krefjes së lartë
B) Në sistemin e krefjes së zakonshme prodhojmë fill të numrave të ulët dhe mesatar
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse i klasifikon saktë
nëse i klasifikon saktë dy nga tri përgjigje
nëse e klasifikon saktë një nga tri përgjigje
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 20
Kur mbi fibrën e leshit veprojnë tretësira alkaline ato pësojnë shformime dhe kur tretësira është e
përqëndruar fibra tretet plotësisht
2 pikë nëse e përshkruan saktë përgjigjen
1 pikë nëse e përshkruan saktë një pjesë të përgjigjes
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
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DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
TEKNOLOGJI USHQIMORE
1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Aciditeti i përgjithshëm i mollëve dhe lëngjeve të tyre shprehet si aciditet i:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Acidit citrik
Acidit etanoik
Acidit laktik
Acidit malik

2. Rrethoni përgjigjen e saktë. Metileni blu përdoret për të kryer në qumësht proven e:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Peroksidazës
Reduktazës
Laktoalbuminës
Katalazës

3. Rrethoni përgjigjen e saktë. Përcaktoni përqindjen e lagështirës tek sallami, kur dimë që nga 5 gram
sallam, pas tharjes mbetën 2.9 gram sallam.
1 pikë
A)
B)
C)
D)

42%
52%
62%
72%

4. Rrethoni përgjigjen e saktë. Ujrat natyrore që shërbejnë për pirje dhe nevoja industriale, duhet të kenë
shkallë të oksidimit jo më tepër se;
1 pikë
A)
B)
C)
D)

2mgO2 /l
3mgO2 /l
4mgO2 /l
5mgO2 /l

5. Rrethoni përgjigjen e saktë. Gjatë prodhimit të produkteve ushqimore shpesh përdoren konservantë.
Çfarë metode konservimi është përdorimi i tyre?
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Metodë fizike
Metodë kimike
Metodë fiziko-kimike
Metodë biologjike

6. Rrethoni përgjigjen e saktë. Në cilin nga drithrat embrioni zë një përqindje më të madhe në krahasim
me kokrrën?
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Gruri
Tërshëra
Misri
Elbi

7. Rrethoni përgjigjen e saktë. Gjatë prodhimit të kosit formohet më shumë:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Acid laktik
Acid acetik
Acid malik
Acid formik

8. Rrethoni përgjigjen e saktë. Cili nga proceset e mëposhtme, që ndodhin në mish pas therjes, është një
proces i dëshirueshëm;
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Ndezja e mishit
Autoliza
Putrifikimi
Tkurrja e muskulaturës

9. Rrethoni përgjigjen e saktë. Gjatë prodhimit të birrës një nga proceset quhet ndryshe dhe maltimi. Cili
është ky proces?
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Procesi i mbirjes së elbit
Pricesi i tharjes së elbit
Procesi i zjerjes së mushtit
Procesi i filtrimit të mushtit
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10. Rrethoni përgjigjen e saktë. Në qoftë se çmimi i rrushit rritet, atëherë:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Oferta për verë rritet
Oferta për verë ulet
Kërkesa për verë rritet
Kërkesa për verë ulet

11. Në përcaktimin e freskisë së qumështit përdoret prova me vlim dhe prova me alkool. Evidentoni më
poshtë
ndryshimet
midis
këtyre
dy
provave.
3 pikë
1) ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12. Një nga analizat që i bëhet djathit është dhe shkalla e stazhionimit. Për këtë tregoni më poshtë;
3 pikë
1) Çfarë vetie shfrytësohet për përcaktimin e shkallës së stazhionimit te djathi?
________________________________________________________________
2) Si ndryshon kjo veti nga djathi i stazhionuar me atë të pastazhionuar?
________________________________________________________________
3) Cila tretësirë përdoret për titullimin e djathit që do ti përcaktohet shkalla e stazhionimit?
________________________________________________________________
13. Metoda e Kjeldalit përdoret për përcaktimin e proteinave në produktet ushqimore. Rendisni më poshtë
tri
nga
fazat
që
kalon
ky
përcaktim.
3 pikë
1) _______________________________________
2) _______________________________________
3) _______________________________________

14. Përcaktimi

i

aromës

tek

rakia

kalon

në

disa

etapa.

Evidentoni

më
3 pikë

poshtë;

1) Mjetin që përdoret për këtë përcaktim.
________________________________________________________________
2) Substancën që përzihet rakia të cilës do ti përcaktohet aroma.
________________________________________________________________
3) Veprimin pas përzjerjes për përcaktimin e aromës.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
15. Tharja

është

procesi

i

përpunimit

termik

të

sallameve.

Evidentoni

më
3 pikë

poshtë;

1) Cili është synimi kryesor i tharjes së sallameve?
________________________________________________________________
2) Si përcaktohet përfundimi i procesit të thatjes?
________________________________________________________________
16. Proceset termike të përpunimit të qumështit janë pasterizimi dhe sterilizimi. Tregoni më poshtë
ndryshimet midis tyre.
3 pikë
1) ________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________
17. Teknologjia e prodhimit të makaronave ndryshon nga teknologjia e prodhimit të bukës. Tregoni më
poshtë
ndryshimet
midis
tyre
në:
3 pikë
1) Llojin e grurit.
________________________________________________________________
2) Procesi i fermentimit.
________________________________________________________________
3) Procesi përfundimtar i përpunimit termik.
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18. Një nga proceset e përpunimit të fruta perimeve është dhe përvëlimi (blansherimi). Tregoni më poshtë;
3 pikë
1) Çfarë është procesi i përvëlimit të fruta-perimeve?
____________________________________________________________
2) Çfarë është e rëndësishme të zbatohet gjatë procesit të përvëlimit?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
19. Gjatë prodhimit të verës është shumë e rëndësishme përdorimi i anhidritit sulfuror. Tregoni më poshtë
tri
nga
veprimet
e
anhidritit
sulfuror
në
verë.
3 pikë
1) ____________________________________
2) ____________________________________
3) ____________________________________

20 Siguria ushqimore, cilësia e ushqimit, janë të rëndësishëm në industrinë ushqimore. Për këtë tregoni më
poshtë:
3 pikë
A) Çfarë është siguria ushqimore?
___________________________________________________________________________________
B) Çfarë është cilësia e ushqimeve?
___________________________________________________________________________________
C) Çfarë është STASH?
___________________________________________________________________________________

SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
TEKNOLOGJI USHQIMORE
Pyetja 1
Pyetja 2
Pyetja 3
Pyetja 4
Pyetja 5
Pyetja 6
Pyetja 7
Pyetja 8
Pyetja 9
Pyetja 10

D
B
A
C
B
C
A
D
A
B

1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë

Pyetja 11
1) Prova e vlimit është më pak e saktë se prova me alkool
2) Prova e vlimit ka rëndësi vetëm për momentin prova me alkool ka rëndësi për përpunimin e mëtejshëm
të qumështit
3) Prova e vlimit përcakton vetëm gradët e avancuara të prishjes së qumështit ndersa prova me alkool
përcakton disa gradë të freskisë së qumështit
3 pikë
nëse përcakton saktë tri nga ndryshimet.
2 pikë
nëse përcakton saktë dy nga ndryshimet.
1 pikë
nëse përcakton saktë një nga ndryshimet.
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Pyetja 12
1) Shfrytëzohet vetia puferike e ekstraktit të djathit
1 pikë
nëse tregon vetinë puferike të djathit
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
2) Djathi i staxhionuar ka veti puferike më të theksuara se djathi i pastaxhionuar
1 pikë
nëse tregon ndryshimin e djathrave
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
3) NaOH 0.1 N
1 pikë
nëse tregon tretësirën e NaOH 0.1 N
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Pyetja 13
1) Djegia
2) Distilimi
3pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

3) Kapja e amonjakut
4) Titullimi
nëse përcakton saktë tri nga fazat
nëse përcakton saktë dy nga fazat.
nëse përcakton saktë një nga fazat
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
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Pyetja 14
1) enë në formë gote me kapak të zmeriluar
1 pikë
nëse përshkruan saktë mjetin
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
2) ujë
1 pikë
nëse tregon përzierjen e rakisë me ujë
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
3) pas përzjerjes me ujë mbyllet ena hermetikisht, përzihet fuqishëm dhe menjëherë hapet kapakun duke
nuhatur erën e rakisë.
1 pikë
nëse përshkruan saktë veprimin për përcaktimin e aromës
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Pyetja 15
1) synimi kryesor i tharjes së sallameve është që përmbajtja e lagështirës të arrijë sipas kërkesave të
standardit
1 pikë
nëse tregon qëllimin kryesor të tharjes
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
2) përfundimi i procesit të thatjes përcaktohet nga kosistenca dhe përmbajtja e lagështirës
2pikë
1 pikë
0 pikë

nëse tregon saktë që përcaktimi kryhet nga kosistenca dhe lagështira
nëse tregon saktë që përcaktimi kryhet nga njëra prej tyre kosistenca ose lagështira
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 16
1) Pasterizimi realizohet në temperatura deri afër vlimit ndërsa sterilizimi realizohet në temperature ultra të
larta
2) Pasterizimi shkatëron mikrogjallesat por jo sporet e tyre ndërsa sterilizimi shkatëron edhe sporet e
mikrogjalesave
3) Gjatë pasterizimit rruhen më mirë vlerat ushqyese se gjatë sterilizimit
3pikë
nëse përcakton saktë tri nga ndryshimet pasterizim/sterilizim
2 pikë
nëse përcakton saktë dy nga ndryshimet pasterizim/sterilizim
1 pikë
nëse përcakton saktë një nga ndryshimet pasterizim/sterilizim
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Pyetja 17
1) brumi i makaronave përgatitet me miell nga gruri i fortë, ndërsa buka përgatitet kryesisht nga mielli i
butë
1 pikë
nëse tregon ndryshimin midis llojit të grurit
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
2) brumi i makaronave nuk fermentohet, brumi i bukës fermentohet
1 pikë
nëse tregon ndryshimin midis fermentimit
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
3) makaronat kanë proces përfundimtar tharjen, ndërsa buka i nënshtrohet pjekjes.
1 pikë
nëse tregon ndryshimin midis përpunimit termik
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 18
1) Përpunim termik i fruta perimeve me avull uji ose ujë të valuar
1 pikë
nëse përkufizon përvelimin
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
2) -Temperatura e pandryshuar
- Koha e përvëlimit sipas llojit te frutave dhe perimeve
2 pikë
nëse tregon se temperarura duhet e pandryshuar dhe koha varet nga lloji i frutave
1 pikë
nëse tregon njërën temperarurën ose kohën
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 19
1) Veprim ruajtës,
2) antioksidues,
3) antiseptik,
4) përzgjedhës,
5) tretës,
6) kthjellues
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3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse tregon tre nga veprimet e anhidritit sulfuror në verë
nëse tregon dy nga veprimet e anhidritit sulfuror në verë
nëse tregon një nga veprimet e anhidritit sulfuror në verë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 20
1) Siguria e ushqimit ka të bëjë me rreziqet të cilat mund t’i shkaktojnë dëme ushqimit dhe rrjedhimisht shëndetit të
konsumatorit
2) Cilësia e ushqimit përfshin të gjithë treguesit të cilat ndikojnë në vlerën e produkteve ushqimore.
3) Standardet shkurtimisht emërtohen STASH do të thotë "standarde shtetërore"
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përgjigjet saktë të tri pikave A,B,C
nëse përgjigjet saktë të dy prej pikave A,B,C
nëse përgjigjet saktë një prej pikave A,B,C
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
BUJQËSI
1. Luhatja e temperaturave gjatë 24 orëve në bujqësi njhet si:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

fotoperiodizëm.
termoperiodizëm.
heliocentrizëm.
vernalizim.

2. Ndryshimet e motit për një vend të caktuar përbëjnë gjatë një periudhe të caktuar kohe quhet
1 pikë
A)
B)
C)
D)

regjimin klimatik.
dukuritë atmosferike.
klimën.
motin.

3. Reaksioni C6H12O6 + 6O2
A)
B)
C)
D)

6CO2 + 6H2O + ATP njihet si

evapotranspirim.
transpirim.
fotosintezë.
frymëmarrje.

4. Cilat nga organelet e mëposhtme shërbejnë si vend ku kryhet frymëmarrja e qelizave?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Shitje mallrash.
Blerje mallrash.
Shpenzime shitje.
Shpenzime blerje

6. Sasia e uji që nevojitet për ujitje quhet
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Mitokondritë.
Kloroplastet.
Leukoplastet.
Rrjetet endoplazmike.

5. Llogaria në të cilën kryhen vetëm kreditime gjatë gjithë periudhës ushtrimore është llogaria:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1 pikë

normë e përgjithshme e ujitjes.
normë agronomike e ujitjes.
koefiçienti i shfrytëzimit të ujit.
kapaciteti fushor i tokës për ujë.

7. Pjesa e ujit tokësor që lëviz nën veprimin e forcave të rëndesës nga lart-poshtë mbi ujin, në çdo pikë të tij në
tokë dhe mbi tokë quhet:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

ujë higroskopik.
ujë kapilar.
ujë i rëndesës.
ujë i shfrytëzueshëm.
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8. Organizmat certifikuese të prodhimeve bio mbështetebn në disa terma kryesore. Procedura e njoftimit të
Komisionit Shtetëror të Prodhimit Organik për njësitë e prodhimit organik dhe njohjes së produkteve organike
quhet:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

certifikim.
inspektim.
notifikim.
etiketim.

9. Sistemi i bujqësisë organike karakterizohet nga:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

prodhimi sasior i ulët.
prodhimi sasior i pranueshëm.
prodhimi sasior i lartë.
prodhimi sasior shumë i lartë.

10. Në praktikat bujqësore njihen disa mënyra kultivimi të kulturave bujqësore. Arti dhe shkenca e rritjes së
bimëve në mjegullim pa tokë quhet:
1 pikë
A) gjeoponi
B) hidroponi
C) aeroponi
D) akuakulturë
11. Në bujqësi bimët klasifikohen në dy grupe të mëdha që janë: bimë të dëmshme dhe bimë të dobishme.
Çfarë kuptohet me:
2 pikë
a) Bimë të dobishme në bujqësi:

1 pikë

_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) Bimë të dëmshme në bujqësi:

1 pikë

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
12. Shumica e bimëve që jetojnë në tokë shumohen me anë të farës. Përcaktoni saktë kuptimin e farës sipas
pikëpamjes:
3 pikë
a)bioligjike
___________________________________________________________________________

1 pikë

___________________________________________________________________________
b)agronomike
___________________________________________________________________________

1 pikë

___________________________________________________________________________
c)ekonomike
____________________________________________________________________________

1 pikë

____________________________________________________________________________
13. Agroteknologjia e kulturave bujqësore, pas përgatitjes së tokës , vijon me mbjelljen e farës në tokë. Hapi i
parë që kryhet para realizimit të mbjelljes është zgjedhja e farës cilësore për mbjellje.
3 pikë
a) Çfarë kuptohet me cilësi të farës?
____________________________________________________________________________

1 pikë

____________________________________________________________________________
b) Çfarë përfaqëson aftësia mbirëse e farës?

1 pikë

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

c) Çfarë përfaqëson fuqia m birëse e farës?

1 pikë

____________________________________________________________________________
14. Plehrat organike janë të rëndëshme për pjellorinë e tokës.

3 pikë

a) Çfarë janë ‘plehrat organike”?
___________________________________________________________________________

1 pikë

___________________________________________________________________________
b) Përcakto dy nga plehrat organike kryesore që përdoren në bujqësi?
___________________________________________________________________________

2 pikë

____________________________________________________________________________
15. Listo tre nga përparësitë kryesore të plehërimit të gjelbër.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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3 pikë

16. Detyrimi i çdo subjekti ekonomik për të llogaritur e paguar TVSH-në, si dhe forma e dokumentacionit
përkatës janë të përcaktuara me ligj.
2 pikë
a) Identifikoni një nga përparësitë e zbatimit të TVSH-së.

1 pikë

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) Identifikoni një sektor ekonomik, veprimtaria e të cilit përjashtohet me ligj nga zbatimi i TVSH-së.
1 pikë
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
17. Të dhënat e paraqitura në bilanc duhet të jenë të njëjta me rezultatet e inventarizimit pasi ato përfajqësojnë
të njëjtën gjë, por të llogaritura në forma të ndryshme.
3 pikë
a) Cili është ekuacioni bazë kontabël?

1 pikë

__________________________________________________________________________________
b) Përcaktoni dy dallime ndërmjet inventarit dhe bilancit.

2 pikë

1.__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
18. Rretho “V” për e vërtetë ose “G” për e gabuar.
Sistemi i ujitjes në formë shiu është forma më natyrale dhe më e mirë e ujitjes së bimëve, krahasuar me sistemin e ujitjes
me rrjedhje të lirë.
4 pikë
a)

“V”

“G”

1 pikë

b)Listo tre nga epërsitë e këtij sistemi ujitjeje.
3 pikë
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

19. Mirëqenies së kafshëve në mbarështimin organik i kushtohet gjithnjë e më shumë vëmendje.
3 pikë
a) Çfarë është mirëqenia fiziologjike e kafshëve?
______________________________________________________________________________ 1 pikë
______________________________________________________________________________
b) Çfarë është mirëqenia ekologjike e kafshëve?
______________________________________________________________________________ 1 pikë
______________________________________________________________________________
c) Çfarë është mirëqenia etologjike e kafshëve?
______________________________________________________________________________ 1 pikë
______________________________________________________________________________
20. Renditni sipas radhës katër fazat që kalon metodologjia e mbrojtjes së integruar në bujqësinë organike.
4 pikë
a) ___________________________________________________________________________ 1 pikë
b) ___________________________________________________________________________ 1 pikë
c) ___________________________________________________________________________ 1 pikë
d) ____________________________________________________________________
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1 pikë

SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
BUJQËSI
Pyetja 1
Pyetja 2
Pyetja 3
Pyetja 4
Pyetja 5
Pyetja 6
Pyetja 7
Pyetja 8
Pyetja 9
Pyetja 10

B
A
D
A
A
A
C
A
C
A

1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë

Pyetja 11
Model përgjigjeje
Përgjigje e plotë për kërkesën a
a) Bimë të dobishme janë të gjitha ato bimë, të cilat njeriu i përdor për të plotësuar nevoja materiale apo që i
krijojnë atij kënaqësi. Në këtë grup përfshihen të gjitha bimët që njerëzit i përdorin për tu ushqyer, përpunim
industrial, ushqimin e blegtorisë etj., si dhe bimët zbukuruese të cilat përdoren për zbukurimin e mjediseve
jetësore të njeriut.
Nxënësi fiton:
1 pikë
nëse përcakton qartë kuptimin e bimëve të dobishme
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Përgjigje e plotë për kërkesën b
b) Bimët e dëmshme janë ato bimë të cilat, nëpërmjet rritjes e zhvillimit të tyre shkaktojnë dëme në bimët e tjera të
dobishme apo në kafshët e mbarështruara nga njeriu. Barërat e këqija janë bimë të cilat mbijnë e rriten në
parcela të mbjella me bimë të tjera të kultivuara. Barërat e këqija konkurrojnë me bimët e kultivuara duke marrë
lëndët ushqyese, ujin dhe energjinë diellore.
Nxënësi fiton:
1 pikë
nëse përcakton qartë kuptimin e bimëve të dëmshme
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Pyetja 12
Model përgjigjeje
Përgjigje e plotë për kërkesën a
a) Sipas pikëpamjes biologjike fara është një organizëm i gjallë e cila përfaqëson në miniaturë bimën e
ardhshme.
Nxënësi fiton:
1 pikë
nëse përcakton saktë kuptimin e farës sipas pikëpamjes biologjike
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Përgjigje e plotë për kërkesën b
b) Sipas pikëpamjes agronomike fara përfaqëson materialin mbjellës të kulturave, kultivimi i të cilave realizon
prodhimin bujqësor.
Nxënësi fiton:
1 pikë
nëse përcakton saktë kuptimin e farës sipas pikëpamjes agronomike
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Përgjigje e plotë për kërkesën c
c) Sipas pikëpamjes ekonomike fara është mall që shitet e blihet, e cila përbën një objekt biznesi.

Nxënësi fiton:
1 pikë
nëse përcakton saktë kuptimin e farës sipas pikëpamjes ekonomike
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Pyetja 13
Model përgjigjeje për kërkesë a
a) Me cilësi të farës kuptohet tërësia e cilësive që përbëjnë farën e një kultivari, hibridi etj., që është e aftë për tu
mbjellë e për të dhënë rendimente e cilësi të larta prodhimi, për kushte e zona të caktuara kultivimi.
Nxënësi fiton:
1 pikë
nëse përcakton saktë kuptimin e cilësisë së farës.
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Model përgjigjeje për kërkesë b
b) Aftësia mbirëse - përfaqëson aftësinë e farës për të mbirë brënda një kohe të caktuar, kur ajo vihet në kushte
optimale mbirjeje. Aftësia mbirëse tregon nëse një farë mund të mbillet ose jo, si dhe ndihmon për të përcaktuar
normën e mbjelljes së farës.
Nxënësi fiton:
1 pikë
nëse përcakton saktë kuptimin e aftësisë mbirëse të farës.
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Model përgjigjeje për kërkesë c
c) Fuqia mbirëse - tregon aftësinë që ka fara për të mbirë në kushte natyrore edhe pse në kushte laboratorike ka
treguar aftësi mbirëse.
Nxënësi fiton:
1 pikë
nëse përcakton saktë kuptimin e fuqinë mbirëse të farës.
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Pyetja 14
Model përgjigjeje për kërkesën a:
a) Plehrat organikë janë lëndët, materialet me origjinë bimore e shtazore të freskëta ose të zbërthyera në rrugë
biologjike, të cilat hidhen në tokë për plehërim.
Nxënësi fiton:
1 pikë nëse përcakton saktë kuptimin e plehrave organike;
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare;
Model përgjigjeje për kërkesën b:
Në plehrat organike futen:
 plehu i stallës;
 lëngu i plehut;
 plehu i shpendëve;
 kompostot e mbeturinave të tjera organike dhe ato urbane
Nxënësi fiton:
2 pikë
nëse përcakton saktë dy nga plehrat organike kryesore.
1 pikë
nëse përcakton saktë një nga plehrat organike kryesore.
0 pikë
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.
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Pyetja 15
Model përgjigjeje:
Plehërimi i gjelbër ka disa përparësi, ku më kryesoret janë:
 sigurimi i lëndës organike në tokë,
 shtimi i sasisë së azotit në tokë,
 ruajtja e lëndës ushqyesetë bimëve në tokë,
 rritja e veprimtarisë biokimike,
 rritja e rendimentit të bimëve.
Nxënësi fiton:
3 pikë
nëse liston tre nga përparësitë kryesore të plehërimit të gjelbër.
2 pikë
nëse liston dy nga përparësitë kryesore të plehërimit të gjelbër.
1 pikë
nëse liston një nga përparësitë kryesore të plehërimit të gjelbër.
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Pyetja 16
Model përgjigjeje:
Përparësitë e zbatimit të TVSH-së janë:
- ulja e inflacionin,
- ndihmon eksportet,
- ndihmon investimin,
- është e thjeshtë për tu zbatuar,
Përjashtohen me ligj nga zbatimi I TVSH-së, sektorë që kanë si veprimtaria të tyre ekonomike:
- shërbime financiare,
- shërbime postare,
- organizata jofitimprurëse,
- dhënia me qera e tokës dhe e ndërtesave për një periudhe mbi dy muaj.
Model përgjigjeje për kërkesën a:
Përparësitë e zbatimit të TVSH-së janë:
- ulja e inflacionin,
- ndihmon eksportet,
- ndihmon investimin,
- është e thjeshtë për tu zbatuar,
Nxënësi fiton:
1 pikë
nëse identifikon një nga përparësi e zbatimit të TVSH-së
0 pikë
nëse identifikon gabim ose nuk përgjigjet fare
Model përgjigjeje për kërkesën b:
Përjashtohen me ligj nga zbatimi I TVSH-së, sektorë që kanë si veprimtaria të tyre ekonomike:
- shërbime financiare,
- shërbime postare,
- organizata jofitimprurëse,
- dhënia me qera e tokës dhe e ndërtesave për një periudhe mbi dy muaj.
Nxënësi fiton:
1 pikë
nëse identifikon një nga sektorët ekonomik veprimtaria e të cilit përjashtohet me ligj nga zbatimi i
TVSH-së;
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 17
Model përgjigjeje:
Ekuacioni kontabël është: Aktive = Pasive + Kapitali i vet OSE Pasuria Bruto = Pasuria neto + Detyrime.
Dallime ndërmjet inventarit dhe bilancit :
 Në inventar të dhënat paraqiten të renditura njëra pas tjetrës pa ndarje dhe klasifikime midis tyre, kurse në
bilanc të dhënat paraqiten të ndara në seksione dhe të grupuara.
 Të dhënat e inventarit janë rezultat i një sërë procesesh që përbejnë inventarizimin, kurse të dhënat e bilancit
merren nga një sërë regjistrimesh dhe pasqyrash kontabël.
Ekuacioni kontabël është: Aktive = Pasive + Kapitali i vet OSE Pasuria Bruto = Pasuria neto + Detyrime.
Nxënësi fiton:
1 pikë
nëse jep saktë ekuacionin kontabël;
0 pikë
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare
Model përgjigjeje për kërkesën b:
Dallime ndërmjet inventarit dhe bilancit :
 Në inventar të dhënat paraqiten të renditura njëra pas tjetrës pa ndarje dhe klasifikime midis tyre, kurse në
bilanc të dhënat paraqiten të ndara në seksione dhe të grupuara.
 Të dhënat e inventarit janë rezultat i një sërë procesesh që përbejnë inventarizimin, kurse të dhënat e bilancit
merren nga një sërë regjistrimesh dhe pasqyrash kontabël.
Nxënësi fiton:
2 pikë
nëse përcakton saktë dy prej dallime ndërmjet inventarit dhe bilancit.
1 pikë
nëse përcakton saktë një prej dallimeve ndërmjet inventarit dhe bilancit.
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Pyetja 18
Model përgjigjeje për kërkesën a
a) Vërtetë.
Nxënësi fiton:
1 pikë
nëse i rrethon “V” – e vërtetë;
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Model përgjigjeje për kërkesën b
b) Sistemi i ujitjes në formë shiu ka këto epërsi:
Ekonomizimi i shfrytëzimit të ujit për çdo ujitje duke kursyer 50-60% sasinë e ujit.
Përmirësimi i fitoklimës.
Rregullimi i temperaturës në mjedisin rreth bimës deri në 5°C në krahasim me pjesën tjetër të mjedisit.
- I lehtë në montim, përdorim e mirëmbajtje.
- Sigurimi i shpërndarjes uniforme të ujit në të gjithë sipërfaqen e tokës.
- Moskrijimi i pellgjeve të tepërta të ujit.
- Ruan tokën nga gërryrja.
Nxënësi fiton:
3 pikë
nëse liston tre nga epërsitë e sistemit të ujitjes në formë shiu.
2 pikë
nëse liston dy nga epërsitë e sistemit të ujitjes në formë shiu.
1 pikë
nëse liston dy nga epërsitë e sistemit të ujitjes në formë shiu.
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
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Pyetja 19
Model përgjigjeje për kërkesën a
a) Me mirëqenie fiziologjike të kafshëve kuptohet gjendja shëndetësore e tyre, jetëgjatësia, gjendja psikologjike,
niveli i fekondimit etj.
Nxënësi fiton:
1 pikë
nëse përcakton saktë kuptimin e mirëqenies fiziologjike të kafshëve;
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Model përgjigjeje për kërkesën b
b) Me mirëqënie ekologjike të kafshëve kuptohet mjedisi artificial i realizuar nga njeriu në të cilin kafshët do të
kalojnë jetën e tyre.
Nxënësi fiton:
1 pikë
nëse përcakton saktë kuptimin e mirëqenies ekologjike të kafshëve;
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Model përgjigjeje për kërkesën c
c) Me mirëqënie etologjike kuptohet mundësia e kafshëve për të zhvilluar e shprehur në mënyrë të plotë sjelljen e
tyre specifike, në raport me kategoritë e tjera të kafshëve të të njëjtit lloj. Kjo do të thotë që kafshët kanë të
drejtën e ”afeksionit” p.sh., mbajtja e viçave pranë nënës për një periudhë më të gjatë kohe; të drejtën e
”seksualitetit”, si mënyrë natyrore e shumimit të tyre, e dobishme edhe për ruajtjen e larmisë së tyre; të drejtën e
”moscungimit”, p.sh.: prerje sqepi te shpendët, prerje brirësh, kastrim apo keqtrajtime të ndryshme etj.
Nxënësi fiton:
1 pikë
nëse përcakton saktë kuptimin e mirëqenies etologjike të kafshëve;
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Pyetja 20
Metodologjia zbatuese e mbrojtjes së integruar kalon në katër faza:
 Faza e parë – Diagnoza
 Faza e dytë – Verifikimi mjedisor
 Faza e tretë – Ndërhyrja.
 Faza e katërt – Integrimi dhe planifikimi i ndërhyrjeve.
Nxënësi fiton:
4 pikë
Nëse rendit saktë katër fazat e metodologjisë zbatuese e mbrojtjes së integruar;
3 pikë
Nëse rendit saktë tre nga fazat e metodologjisë zbatuese e mbrojtjes së integruar;
2 pikë
Nëse rendit saktë dy nga fazat e metodologjisë zbatuese e mbrojtjes së integruar;
1 pikë
Nëse rendit saktë një nga fazat e metodologjisë zbatuese e mbrojtjes së integruar;
0 pikë
Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
SHËRBIME SOCIALE DHE SHËNDETËSORE

1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Atashimi është një lidhje emocionale pozitive mes prindit ose një personi tjetër që
kujdeset dhe foshnjes. Atashimi përbëhet nga disa faza. Në fazën e atashimit konfuz:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

I porsalinduri reagon ndaj njerëzve, lëvizjeve apo pamjeve interesante
Foshnja fillon të parapëlqejë njerëzit në vend të objekteve
Foshnja fillon të atashohet me njerëz të tjerë përveç nënës
Foshnjat shqetësohen kur nëna i lë vetëm

2. Rrethoni përgjigjen e saktë. Sëmundja e kyçeve që shoqërohet me dhimbje dhe probleme të lëvizjes, e cila prek
gjunjët, gishtërinjtë, duart, gjymtyrët e poshtme, legenin dhe vertebrat quhet:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Artrit
Osteoporozë
Parkinson
Arteriosklerozë

3. Rrethoni përgjigjen e saktë. Arsyetimi moral ka të bëjë me idetë ose gjykimet lidhur me faktin nëse disa veprime
janë të drejta apo të gabuara, gjë që mbështetet në një varg rregullash. Piazheja mendon se zhvillimi moral i
fëmijës kalon nëpër tri stade. Në stadin e dytë (Realizmi moral) fëmija:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Nuk ka strukturat e domosdoshme për gjykime morale
I sheh rregullat si të shenjta dhe të pandryshueshme
Gjykon nga synimi dhe jo nga pasoja
Nuk ka vetëdije për rregullat morale

4. Rrethoni përgjigjen e saktë. Dhimbja, temperatura, skuqja dhe enjtja janë shenja të:
A)
B)
C)
D)

Inflamacionit
Ethes
Konvulsioneve
Rritjes se leukociteve

5. Rrethoni përgjigjen e saktë. Procesi kur sëmundja infektive kalon disa herë nivelin sporadik quhet:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1 pikë

Pandemi
Epidemi
Endemi
Infeksiozitet

6. Rrethoni përgjigjen e saktë. Ethe quhet rritja e temperaturës së trupit mbi kufijtë e normës fiziologjike. Ethet
ndahen në disa lloje. Ethja remitente ndodh kur temperatura:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Ulet çdo ditë në normë
Qëndron vazhdimisht e lartë
Ulet çdo ditë por nuk kalon normën
Ndërpritet me ndërprerjen e medikamentit
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7. Rrethoni përgjigjen e saktë. Bashkëveprimi që realizohet mes dy barnave që kanë efekte të kundërta quhet:
1 pikë
A) Sinergjizëm
B) Antagonizëm
C) Potencim
D) Bashkëveprim farmakokinetik
8. Rrethoni përgjigjen e saktë. Llogaritja e sasisë së tretësirës që do marrë pacienti nga goja llogaritet me formulën:
1 pikë
A) X=D:HxQ
B) X=D:H
C) X=DxH
D) X=D:QxH
9. Rrethoni përgjigjen e saktë. Si çdo shkencë tjetër e së drejtës edhe e drejta e Sigurimeve Shoqërore ka burimet e
saj, në bazë të të cilave funksionon i gjithë sistemi. E drejta e Sigurimeve Shoqërore njeh burimet e brendshme
dhe burimet e jashtme. Në burimet e brendshme përfshihet:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Ligjet e huaja
Marrëveshjet Ndërkombëtare
Kushtetuta
Konventat

10. Rrethoni pergjigjen e saktë. Parimet bazë në të cilat mbështetet krijimi, organizimi, funksionimi i sistemit të
sigurimeve janë disa. Parimi që mbështetet në idenë se ndihmat që u ofrohen duhet të jenë patjetër të
kombinuara quhet:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Parimi i uniformitetit
Parimi i universalitetit
Parimi i kompleksitetit
Parimi i garancisë

11. Zhvillimi i një njeriu nga konceptimi deri në lindje kalon nëpër tri faza. Renditni më poshtë ato:

3 pikë

1) ___________________________________
2) ___________________________________
3) ___________________________________
12. Refleksi është një reagim automatik ndaj një ngacmuesi. Foshnjat lindin me disa reflekse. Identifikoni më poshtë
tri prej tyre:
3 pikë
1) ____________________________________
2) ____________________________________
3) ____________________________________
13. Gjatë adoleshencës ndodhin shumë ndryshime si p.sh rritja e vrullshme fizike. Identifikoni më poshtë tri nga
karakteristikat e zhvillimit në adoleshencë:
3 pikë
1) ____________________________________
2) ____________________________________
3) ____________________________________

14. Të gjitha institucionet shëndetësore patjetër duhet të kenë brenda strukturës së tyre organizative programin e
kontrollit të infeksioneve. Ky program duhet të ketë dy pikësynime të cilat janë:
2 pikë
1) ____________________________________
2) ____________________________________
15. Përhapja përmes duarve është një ndër metodat më të rëndësishme të përhapjes së agjentëve infektiv në
institucionet shëndetësore, ndaj higjena adekuate e duarve është metoda efektive e parandalimit të bartjes së
mikroorganizmave ndërmjet personelit shëndetësor dhe të sëmurëve. Ekzistojnë tri shkallë të dekontaminimit të
duarve. Listoni më poshtë dy prej tyre:
2 pikë
1) ______________________________________
2) ______________________________________
16. Renditni më poshtë tri nga rrugët e transmetimit të infeksionit.

3 pikë

1) ________________________________________
2) ________________________________________
3) ________________________________________
17. Shëndeti dhe sëmundja janë koncepte komplekse, dhe për të kuptuar lidhjen ndërmjet këtyre koncepteve,
qëndrimit të klientit ndaj shëndetit dhe praktikave shëndetësore përdoren katër modele të cilat janë:
4 pikë
1)
2)
3)
4)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

18. Renditni më poshtë katër stadet e sëmundjes nëpër të cilat kalon një pacient:
1)
2)
3)
4)

4 pikë

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

19. Shfaqja e efektit farmakologjik të barnave veç të tjerave, varet edhe nga faktorë të lidhur me barin. Renditni më
poshtë tri nga këta faktorë:
3 pikë
1) ______________________________________
2) ______________________________________
3) ______________________________________
20. Me fjalën BAR kuptojmë të gjitha lëndët që zotërojnë veti kuruese, parandaluese dhe diagnostikuese. Në varësi
të origjinës së tyre, barnat i klasifikojmë në tri lloje. Renditni më poshtë ato:
3 pikë
1) ____________________________________
2) ____________________________________
3) ____________________________________
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SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
SHËRBIME SOCIALE DHE SHËNDETËSORE
Pyetja 1
Pyetja 2
Pyetja 3
Pyetja 4
Pyetja 5
Pyetja 6
Pyetja 7
Pyetja 8
Pyetja 9
Pyetja 10

B
A
B
A
B
C
B
A
C
C

1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë

Pyetja 11
1) Faza e ngjizjes;
2) Faza embrionale;
3) Faza fetale.
3 pikë
nëse rendit të tri fazat e zhvillimit të njeriut para lindjes;
2 pikë
nëse rendit dy nga fazat e zhvillimit te njeriut para lindjes;
1 pikë
nëse rendit një nga fazat e zhvillimit te njeriut para lindjes;
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Pyetja 12
1) Refleksi i kërkimit;
5) Refleksi Moro;
2) Refleksi i thithjes;
6) Refleksi Babinski;
3) Refleksi i dritës;
7) Refleksi i kapjes.
4) Refleksi i gëlltitjes;
3 pikë
nëse rendit tri nga reflekset;
2 pikë
nëse rendit dy nga reflekset;
1 pikë
nëse rendit një nga reflekset;
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Pyetja 13
6) Rritet veprimtaria e gjendrave yndyrore te lekures
1) Ndryshimet e shpejta ne gjatesi dhe peshe
2) Rritja e pjeseve te ndryshme te trupit me ritme te
7) Forca
8) Pulsi i zemres rritet
ndryshme
3) Truri nuk peson shume ndryshime
9) Volumi total i gjakut rritet
10) Rritet stomaku dhe kapaciteti i tij
4) Ndryshon forma e kokes dhe fytyra
5) Ndryshime ne shperndarjen e qelizave muskulore
11) Kapaciteti vital rritet
dhe dhjamore
3 pikë
Nëse rendit tri nga karakteristikat e zhvillimit ne adoleshence;
2 pikë
Nëse rendit dy nga karakteristikat e zhvillimit ne adoleshence;
1 pikë
Nëse rendit një nga karakteristikat e zhvillimit ne adoleshence;
0 pikë
Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 14
1) Te ule ne minimum shkallen e infeksioneve nozokomiale;
2) Te mbroje personelin shendetesore dhe vizitoret nga rreziqet evetuale te infektimit.
2 pikë
nëse identifikon dy pikesynimet e programit;
1 pikë
nëse identifikon një nga pikesynimet e programit;
0 pikë
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.
Pyetja 15
1) Larja e zakonshme e duarve;
2) Dezinfektimi i duarve;
3) Pastrimi kirurgjik i duarve.
2 pikë
1 pikë
0 pike

nëse rendit dy nga shkallët e dekontaminimit të duarve;
nëse liston një nga shkallet e dekontaminimit të duarve;
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 16
1) Rruga aerogene;
2) Rruga intestinale;
3) Rruga parenterale;
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pike

4) Kontakti direkt;
5) Ambjenti;
6) Vektorët .

nëse rendit tri nga rrugët e transmetimit të infeksioneve;
nëse rendit dy nga rrugët e transmetimit të infeksioneve;
nëse rendit nje nga rrugët e transmetimit të infeksioneve;
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 17
1) Modeli i besimit të shendetit;
3) Modeli i mirëqënies në nivel të lartë;
2) Vazhdimësia e modelit shëndet-sëmundje;
4) Modeli i faktorëve të mjedisit.
4 pikë
nëse përcakton kater modelet e shendetit;
3 pikë
nëse përcakton tri nga modelet e shendetit;
2 pikë
nëse përcakton dy nga modelet e shendetit;
1 pikë
nëse përcakton nje nga modelet e shendetit;
0 pike
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Pyetja 18
1) Stadi i parë-Përjetimi i simptomave;
4) Stadi i katërt-Roli i roli i varur i pacientit;
2) Stadi i dytë-Pranimi i rolit të sëmurë;
5) Stadi i peste-Shërimi dhe rehabilitimi.
3) Stadi i tretë-Kontakti me kujdesin shëndetësor;
4 pikë
nëse rendit katër nga stadet e sëmundjes nëpër te cilat kalon pacienti;
3 pikë
nëse rendit tri nga stadet e sëmundjes nëpër të cilat kalon pacienti ;
2 pike
nëse rendit dy nga stadet e sëmundjes nëpër të cilat kalon pacienti;
1 pike
katër nga stadet e sëmundjes nëpër të cilat kalon pacienti
0 pike
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Pyetja 19
1) Doza
2) Perqendrimi
3) Forma farmaceutike
4) Gjendja fiziko-kimike
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3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

Nëse liston trI nga faktorët;
Nëse liston dy nga faktorët;
Nëse liston një nga faktorët;.
Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 20
1) Natyrale;
2) Sintetike;
3) Gjysem sintetike.
3 pikë
Nëse percakton tri llojet e barnave të klasifikuara sipas origjinës;
2 pikë
Nëse percakton dy nga llojet e barnave të klasifikuara sipas origjinës;
1 pikë
Nëse percakton nje nga llojet e barnave të klasifikuara sipas origjinës
0 pikë
Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
INSTALUES I SISTEMEVE TERMOHIDRAULIKE
1. Valvola e boilerit luan rolin e:

1 pikë

A) valvolës moskthimit dhe sigurimit;
B) valvolës moskthimit dhe ajrimit;
C) valvolës moskthimit dhe saraçineskës;
D) manometrit dhe termometrit.

2. Nulifikim mbrojtës quhet lidhja e pjesëve metalike ( që mund të hyjnë nën tension) me :

1 pikë

A) neutrin e tokëzuar;
B) automatin;
C) siguresën;
D) tokën.

3. Në një godinë shumëkatëshe, kolona kryesore e furnizimit me ujë lidhet:

1 pikë

A) me nyjen ujëmatëse;
B) me magjistralin furnizues;
C) me rrjetin e jashtëm të ujësjellësit;
D) me një pus.

4. Reduktuesi i presionit është:

1 pikë

A) Valvol automatike;
B) Valvol ajrimi;
C) Valvol moskthimi;
D) Valvol sigurimi.
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5. Është komponent kryesor i komfortit termik:

1 pikë

A) Pastërtia e ajrit në dhomë
B) Shpejtësia e lëvizjes së ajrit në dhomë
C) Niveli i zhumës në dhomë
D) Lartësia e mureve të dhomës
6. Në një sistem me panele solare pompa qarkulluese fillon ta qarkullojë trupin e punës kur
temperatura e tij në kolektor është:
A)
B)
C)
D)

7.
A)
B)
C)
D)

Më e ulët se temperatura e ujit në akumulatorin solar
E barabartë me temperaturën e ujit në akumulatorin solar
Më e lartë se temperatura e ujit në akumulatorin solar
Më e lartë se temperatura e mjedisit të brendshëm

Në ujësjellësin e brendshëm me shpërndarje me kolektorë përdoren tuba:

1 pikë

zinkat;
bakri;
shumështresor (xhakomin)
plastik

8. Pas përfundimit të montimit të rrjetit të brendshëm të ujësjellësit, përpara se ai të vihet në
punë,kryhet prova hidraulike.Me çfarë presioni kryhet prova hidraulike?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1 pikë

5 bar;
10 bar;
15 bar;
20 bar.

9.

Kuota e shkarkimit të bidesë nga dyshemeja e përfunduar,duhet të jetë:

A)
B)
C)
D)

16-18 cm;
8 -15 cm;
Deri 8cm;
mbi 15 cm.

1 pikë

10. Lënda me të cilën mbushet qarku solar në një sistem solar me kolektor të rrafshët quhet:

1 pikë

A) Acetilen
B) Alkool
C) Glykol
D) Ujë

11. Në figurë tregohet lidhja e dy tubave me fllanxhë;
a) Specifikoni llojin e lidhjes së tyre.

1 pikë

------------------------------------------------------b) Shpjegoni kur përdoret kjo lloj lidhje.

2 pikë

A)---------------------------------------------------B)----------------------------------------------------

12. Goditja hidraulike është një dukuri e dëmshme që sjell dëmtimin ose shkatërrimin e tubacionit.Cfarë
masash duhen marr për eleminimin e saj?
3 pikë
A) ______________________________________________________________
B) _______________________________________________________________
C) _______________________________________________________________
13. Në ngrohjen nga dyshemeja,temperature e dyshemesë,për ambjente të ndryshme,ka vlera të
ndryshme.Plotësoni vlerat e temperaturave përkatëse:
A) për hapësirat ku kërkohet qëndrim i vazhdueshëm në këmbë ( p.sh. kuzhina ); tmax.dy =
B) për hapësirat e banimit, zyrat, dhomat e hoteleve, hapësirat e konferencave;

tmax.dy =

C) për zonat kufitare të dyshemeve me gjerësi < 1m përgjatë mureve të jashtme;

tmax.dy =
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3 pikë

14. Në figurë paraqitet presioni hidrostatik,në enë të ndryshme,me forma të ndryshme,por me lartësi të njëjtë.
Çfarë vlere ka presioni në të gjitha enët?

1 pikë

---------------------------------------

15. Në figurë paraqitet një valvol tre kahore.
A) Çfarë funksioni kryen ajo kur montohet para pompës në një sistem ngrohjeje.
-------------------------------------------------------B)
Çfarë funksioni kryen ajo kur montohet pas pompës
në një sistem ngrohjeje.
--------------------------------------------------------

1 pikë

16. Në figurë tregohet ngjitja e tubave të bakrit.Përcaktoni:
a) llojin e ngjitjes së tubave të bakrit

1 pikë

________________________________________
b) materialin që përdoret për ngjitje
1 pikë
________________________________________
c) Ku ndryshon kjo lloj ngjitjeje nga tjetra
1 pikë
--------------------------------------------------------------------

1 pikë

17.
Në figurë tregohet një sistem ngrohjeje. Përcakto:
A) llojin e sistemit ngrohës.

1 pikë

------------------------------------------------------------------------------

B) A kanë të njejtën temperaturë radiatorët e paraqitur në figurë?

1 pikë

------------------------------------------------------------------------------------------

C) Rendit tre disavantazhe të këtij sistemi ngrohës.

3 pikë

a) --------------------------------------------------------------------------------------------b) --------------------------------------------------------------------------------------------c) --------------------------------------------------------------------------------------------

18. Tregoni çfarë është temperatura e kolektorit në një sistem panelesh solare dhe ku e matim atë?
2 pikë
a) ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

19. Tregoni tre elementët kryesorë në përgatitjen e llaçit.
a) __________________________
b) __________________________
c) __________________________
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3 pikë

20. Emërtoni elementet e panelit të rrafshët diellor

1_____________________________
2_____________________________
3_____________________________
4_____________________________
5_____________________________

5 pikë

SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
INSTALUES I SISTEMEVE TERMOHIDRAULIKE
Pyetja 1
Pyetja 2
Pyetja 3
Pyetja 4
Pyetja 5
Pyetja 6
Pyetja 7
Pyetja 8
Pyetja 9
Pyetja 10

A
A
B
A
B
C
C
B
B
C

1pikë
1pikë
1pikë
1pikë
1pikë
1pikë
1pikë
1pikë
1pikë
1pikë

Pyetja 11
Model përgjigjeje:
a) lidhje e çmontueshme
1pikë

nëse përgjigjet saktë sipas modelit.

OSE
0 pikë

nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Përgjigje e plotë për kërkesën b)
A) Kur tubat e celikut shtrohen mbi tokë
B) Kur tubat e celikut rrinë të varur
2pikë

nëse përgjigjet saktë sipas modelit

1pikë

nëse përgjigjet saktë

0 pikë

nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

------------------------------------------------------------------------Pyetja 12
Përgjigje e plotë për kërkesën A
A) Saraçineska duhet të hapet e të mbyllet ngadalë
Përgjigje e pjesshme:
A) Rrijtja e kohës së manovrimit të saraçineskës.
1pikë nëse jep përgjigjet e plotë ose të pjesshmen.
OSE
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Përgjigje e plotë për kërkesën B
B) Nëse është e mundur, të zvogëlohet në maksimum gjatësia e tubit.
Përgjigje e pjesshme:
B) Zvogëlohet gjatësia e tubit.
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1pikë nëse jep përgjigjet e plotë ose të pjesshmen.
OSE
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Përgjigje e plotë për kërkesën C
C) Vendosen pajisje që shuajnë rritjen e presionit.
Përgjigje e pjesshme:
C) Përdorimi i dhomave të ajrit.
1pikë nëse jep përgjigjet e plotë ose të pjesshmen.
OSE
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pyetja 13
Model përgjigjeje
a) tmax.dy = 25⁰C,
nëse jep përgjigjet e saktë

1pikë

OSE
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
b) tmax.dy = 29⁰C,
nëse jep përgjigjet e saktë

1pikë

OSE
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

c) tmax.dy = 35⁰C.
1pikë

nëse jep përgjigjet e saktë

OSE
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
----------------------------------------------------------------------------------------Pyetja 14
Model përgjigjeje
Përgjigje e plotë: Presioni ka vlerë të njëjtë te të gjitha enët.
1 pikë

nëse përgjigjet saktë

0 pikë

nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 15
Model përgjigjeje
Përgjigje e plotë
a) Kur valvola 3 kahore,montohet para pompës,ka funksion përzjerës.
Përgjigje e pjesshme
Funksion përzjerës.
1pikë

nëse jep përgjigjet e saktë

OSE
0 pikë

nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

b)
Përgjigje e plotë:
Kur valvola 3 kahore,montohet para pompës,ka funksion shpërndarës.
Përgjigje e pjesshme
Funksion shpërndarës.
1pikë

nëse jep përgjigjet e saktë

OSE
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
----------------------------------------------------------------------------------------Pyetja 16.
Model përgjigjeje
a) ngjitje e butë
1pikë

nëse jep përgjigjet e saktë

OSE
0 pikë

nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

b) pasta dhe kallaji
1pikë

nëse jep përgjigjet e saktë

OSE
0 pikë

nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Përgjigje e plotë:
c)temperatura në ngjitjen e butë është <450°C dhe si material ngjitës përdoret pasta e kallaji,ndërsa në ngjitjen e
fortë përdoret temperatura > 450°C dhe si material ngjitës përdoret pasta dhe elektroda e bakrit ose e argjendit.
Përgjigje e pjesshme:
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ngjitja e butë: <450°C,pasta,kallaji
1pikë

ngjitja e forte: > 450°C, pasta dhe elektroda e bakrit ose e argjendit.

nëse jep përgjigjet e saktë

OSE
0 pikë

nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 17
Model përgjigjeje
Përgjigje e plotë:
A)

Sistem ngrohës me një tub,që do të thotë,tubi i dërgimit dhe ai i kthimit janë një.

Përgjigje e pjesshme: Sistem ngrohës një tubor.
1pikë

nëse jep përgjigjet e saktë

OSE
0 pikë

nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Përgjigje e plotë:
B) Radiatorët e paraqitur në figure,nuk kanë të njëjtën temperature,i pari i lidhur me tubin qe del nga kaldaja me
ujë të ngrohtë,ka temperaturën më të lartë,ndërsa i fundit pothuasje nuk ngrohet fare.
Përgjigje e pjesshme: Jo,nuk kanë të njëjtën temperaturë.
1pikë

nëse jep përgjigjet e saktë

OSE
0 pikë
C)

nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
-Një radiator është gjithmonë i ftohtë,krahasuar me të tjerët.
-Në sistem degjohet shpesh zhurmë,sikur uji rrjedh me shpejtësi neper tub.
- Kosto e lartë e shpenzimeve dhe rendiment i ulët ne ngrohje banese.

3 pikë

nëse i përgjigjet saktë të tre kërkesave

2 pikë

nëse i përgjigjet saktë dy prej kërkesave

1 pikë

nëse i përgjigjet saktë njërës prej kërkesave

0 pikë

nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pyetja 18
Model përgjigjeje
Temperatura e kolektorit është temperatura e lëngut solar (trupit të punës, bartësit të nxehtësisë) e cila prodhohet
nga rrezatimi i diellit që bie mbi kolektor. Ajo matet në vendin e daljes së trupit të punës (lëngut solar , bartësit të
nxehtësisë) prej kolektorit.
2 pikë
nëse jep përcaktim të plotë tëdhe të saktë të temperaturës së kolektorit dhe përcakton saktë vendin
e matjes së temperaturës
1 pikë
nëse jep përcaktim gabuar ose nuk e përcakton fare temperaturën e kolektorit dhe përcakton të
saktë vendin ku matet temperatura e k olektorit
OSE
nëse jep përcaktim të saktë të temeraturës së kolektorit dhe tregon gabim, ose nuk tregon fare
vendin e matjes së temperaturës
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Pyetja 19
Model përgjigjeje
1. Lëndët lidhëse - gëlqerja, gëlqerja ajrore, gëlqerja hidraulike, allçia, gëlqerja plastike, çimentoja.
2. Materiali mbushës - rëra natyrore dhe artificiale
3. Të tjera - Uji OSE Aditivi - ngurtësues, ngadalësues.
3 Pikë
nëse tregon saktë tre elementet përbërës
2 Pikë

nëse tregon saktë dy elementet përbërës dhe tregon gabim ose nuk e tregon fare njërin

1 Pikë
0 Pikë

nëse tregon saktë një element përbërës dhe tregon gabim ose nuk tregon fare dy të tjerët
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 20

5 pikë

nëse emërton saktë të gjitha elementet

4 pikë

nëse emërton saktë katër prej elementeve dhe emërton gabim ose nuk emërton fare njërin

3 pikë

nëse emërton saktë tre prej elementeve dhe emërton gabim ose nuk emërton fare dy elemente

2 pikë

nëse emërton saktë dy prej elementeve dhe emërton gabim ose nuk emërton fare 3 elemente

1 pikë

nëse emerton saktë 1 element dhe emërton gabim ose nuk emërton fare 4 të tjerët

0 pikë

nëse emërton gabim të gjitha elementet ose nuk përgjigjet fare
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DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
TEKNOLOGJI KIMIKE
1. Metodat vëllimetrike të fundërrimit bazohen në reaksionin ndërmjet substancës që analizohet dhe tretësirës
standarde përkatësisht në:
1 pikë
A) Reaksionin e neutralizimit, përkatësisht në reaksionin midis acidit dhe bazës
B) Reaksionin e këmbimit të elektroneve
C) Reaksionin ku krijohen fundërrina që vështirë treten
D) Reaksionin midis jonit të metalit dhe tretësirës standarde
2. Veprimet që duhet të ndërmerren (në hapsirat e mbyllura), kur zbulojmë erën e gazit, janë të gjitha me përjashtim
të alternativës:
1 pikë
A) Të fiket çdo burim zjarri
B) Të hapen dyer e dritare
C) Të lëshohet rryma elektrike
D) Të ndërpritet furnizimi me gaz (të mbyllet ventili)
3. Cilët janë përfitimet potenciale nga minimizimi i mbeturinave?
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Rritja e sigurisë profesionale dhe shëndetësore
Rritja e përgjegjësive për problemet e shkaktuara
Papajtueshmëria rregullative
Problemet në marrëdhëniet me komunitetin

4. Klasifikim hidraulik quhet procesi i ndarjes në fraksione të njeë materiali kokrrizor për shkak të:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Forcave të fërkimit që ekzistojnë midis lëngut dhe materialit kokrrizor të futur në një mjedis të lëngët
Ngjyrës së grimcave të materialit kokrrizor
Formës gjeometrike të materialit kokrrizor
Shpejtësive të ndryshme të dekantimit në mjedis të lëngët të grimcave me diametër të ndryshëm

5. Centrifugim quhet procesi i ndarjes së sistemeve të lëngëta heterogjene nën veprimin e:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Forcave të rëndesës
Forcave centrifugale
Forcave të fërkimit
Forcave të tërheqjes

6. Zbutja e ujit është një nga proceset më të rëndësishme të përgatitjes së tij. Zbutje e ujit do të thotë:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Largim i joneve që e bëjnë atë të fortë, Ca2+ , Mg2+
Largim i joneve OHLargim i papastërtive mekanike
Largimi i gazeve të tretura në të

7. Lënda e parë e distilimit në zbrazëti është:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Benzina
Bitumi
Mazuti
Gazoili

8. Pjekja e klinkerit të çimentos portland ndodh në temperaturën :
1 pikë
A)
B)
C)
D)

6000C

500 1000 - 12000C
1200 - 14000C
1450 - 15000C

9. Kur bojërat përmbajnë rezina si lëndë të parë quhen:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Bojëra vaji
Bojëra uji
Bojëra smalti
Bojëra antiruxho

10. Veshtullia ose viskoziteti ka këto përmasa në sistemet e matjes, përjashtuar një prej tyre:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

N.s/m2
cpz
m/s2
pz

11. Shpjegoni më poshtë përcaktimin e pikës së flakërimit në enë të hapur. Metoda Cleveland:
4 pikë
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
12. Cilat janë 3 (tri) nga masat që duhet të merren në një laborator të teknologjisë organike ku punohet me lëngje të
djegshme?
3 pikë
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________

118

13. Vendosni e vërtetë (V) ose e gabuar (G) në pëkufizimet e mëposhtme për koksifikimin:
3 pikë
1. _____Ndajthithje quhet procesi i kapjes së gazeve, avujve apo lëngjeve prej trupave të ngurtë poroze.
2. _____ Prodhimtari e pompës quhet vëllimi i lëngut që jep pompa në njësi sipërfaqe.
3. ______Kriteri i Reinoldsit përcakton regjimin e rrjedhjes së lëngut.
14. Plotësoni vendet bosh me termat e duhur në fjalinë e mëposhtme:
2 pikë
Lëndët lidhëse janë lëndë minerale, që duke u përzier me ujë, formojnë një _____________________________,
i cili mbas njëfare kohe është në gjendje të ____________________.
15. Pjekja përbën procesin teknologjik më të rëndësishëm në përgatitjen e artikujve qeramike, e cila ndahet në katër
periudha. Shpjegoni 3 (tri) prej tyre:
3 pikë
1. ______________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
16. Procesi i reformimit katalitik në përgjithësi është proces aromatizimi e dehidrogjenimi, i cili u përgjigjet tri
problemeve kryesore. Cilët janë ato?
3 pikë
1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________
17. Çfarë duhet pasur parasysh gjatë shfrytëzimit të kollonave të fraksionimit?
3 pikë
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
18. Shpjegoni kuptimin e termave të mëposhtëm:
3 pikë
1. Reformimi katalitik __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Nafta parafinike_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Tulla silikate _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

19. Cilët janë 3 (tri) prej vetive kryesore të lëndëve lidhëse prej gipsi?
3 pikë
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
20. Për pjekjen e gurit gëlqeror përdoren kryesisht furra vertikale. Cilat janë 3 (tri) prej karakteristikave kryesore të
tyre?
3 pikë
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
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SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
TEKNOLOGJI KIMIKE
Pyetja 1
Pyetja 2
Pyetja 3
Pyetja 4
Pyetja 5
Pyetja 6
Pyetja 7
Pyetja 8
Pyetja 9
Pyetja 10

C
C
A
D
B
A
C
D
C
C

1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë

Pyetja 11
Kjo metodë përdoret për përcaktimin e temperaturës se flakërimit të produkteve të errëta,v ajrave lubrifikues dhe
nënprodukteve të tjera të naftës me temperaturë flakërimi mbi 5oC. Ngrohja e mostrës bëhet me 5oC/min, ndërsa 3oC
pranë temperaturës së flakërimit me 2oC/min. Afro 1oC pranë temperaturës së pritshme të flakërimit, çdo 2oC
dërgohet flakë mbi sipërfaqen e mostrës duke pritur shfaqen e flakës ngjyrë blu. Përcaktimi bëhet jo më pak se dy
herë dhe si temperaturë flakërimi merret vlera e temperaturës 0,5oC më e vogël se tregimi i termometrit.
4 pikë
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse shpjegon sakte të gjithë metodën cleveland, sipas hapave të procedurës.
nëse shpjegon sakte tri prej hapave të procedurës.
nëse shpjegon sakte tri prej hapave të procedurës.
nëse shpjegon sakte tri prej hapave të procedurës.
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.

Pyetja 12
Në këto raste duhet:
1. Të mos mbahen afër flakës lëngjet që ndizen me lehtësi.
2. Të sigurohen lidhje hermetike të impianteve për të shmangur rrjedhjet e lëngjeve.
3. Kur bie zjarr fillimisht të mbyllet burimi që furnizon me energji objektin.
4. Pranë çdo laboratori të ketë fikse zjarri, kuti me rërë, batanije.
5. Çdo laborator të ketë këndin e ndihmës së shpejtë.
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse thotë saktë tri nga masat.
nëse thotë saktë dy nga masat.
nëse thotë saktë një nga masat.
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.

Pyetja13
1. V
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

2.G
3.V
nëse i jep saktë të tri përgjigjet.
nëse i jep saktë dy nga përgjigjet.
nëse jep saktë një nga përgjigjet.
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.

Pyetja 14
1. brum plastik
2. ngurtësohet
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse i plotëson saktë të dy vendet bosh.
nëse plotëson saktë një nga vendet bosh.
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.

Pyetja 15
1. Tharja ka për qëllim avullimin e plotë të ujit të përzierjes dhe zhvillohet në temperaturën rreth 2500C
2. Nxehja zhvillohet në temperaturën 800 – 8500C, djegia e lëndëve organike, zbërthimi i piritës, largimi i ujit të
lidhur.
3. Pjekja zhvillohe në temperaturen 900 – 10000C ku formohet 3Al2O3 .2SiO2.
4. Ftohja fillon me ulje të ngadalshme të temperaturës deri 550 – 5000C për të mënjanuar tensionet, e më pas ulje e
menjëhershme deri 40 – 500C.
3 pikë
nëse përcakton saktë të tri periudhat e pjekjes për prodhimin e artikujve të qeramikës.
2 pikë
nëse përcakton saktë dy nga periudhat e pjekjes për prodhimin e artikujve të qeramikës.
1 pikë
nëse përcakton saktë një nga periudhat e pjekjes për prodhimin e artikujve të qeramikës.
0 pikë
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare
Pyetja 16
1. Ngritja e numrit oktanik.
2. Prodhimi i hidrokarbureve aromatike.
3. Fabrikimi në sasi të mëdha hidrogjeni.
3 pikë
nëse jep saktë të tri problemet.
2 pikë
nëse jep saktë dy nga problemet.
1 pikë
nëse jep saktë një nga problemet.
0 pikë
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare
Pyetja 17
1. Parametrat teknologjike të zbatohen në përputhje me kartën teknologjike.
2. Të ruhet bilanci material dhe termik.
3. Të mos kalohet kufiri i lejuar i temperaturës, presionit dhe nivelit.
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse jep saktë të tri hapat.
nëse jep saktë dy nga hapat.
nëse jep saktë një nga hapat.
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.

Pyetja 18
1. Reformimi katalitik është procesi që aplikohet në benzina për rritjen e numrit të oktanit.
2. Naftat parafinike janë naftat e lehta të pasura më benzinë dhe vajguri. Përmbajtja e alkaneve në benzinë është
më e vogël se 50%, kurse përmbajtja e parafinave në fraksionet e vajit arrin deri në 10%.
3. Tullat silikate jane lende qe formohen nga rera dhe gelqerja ku ngurtesimi i tyre realizohet me perpunim me
avull te mbinxehur ne autokllava
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse shpjegon saktë të tri kuptimet e termave.
nëse shpjegon saktë dy nga kuptimet e termave.
nëse shpjegon saktë një nga kuptimet e termave.
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare
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Pyetja 19
1. Janë lëndë lidhëse ajrore.
4. Gjatë pjekjes ndodhin shndërrime kimike.
2. Përftohen nga përpunimi termik i gipsit natyror
5. Pjekja realizohet në furra vertikale, rrotulluese,
CaSO4 .2 H2O.
kazan zierje.
3. Gipsi i ndërtimit prodhohet në temperaturë 172000C.
3 pikë
nëse jep saktë tri nga vetitë.
2 pikë
nëse jep saktë dy nga vetitë.
1 pikë
nëse jep saktë një nga vetitë.
0 pikë
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.
Pyetja 20
1. Janë aparate termike me veprim të pandërprerë.
2. Zbatohet parimi i rrymave të kundërta.
3. Muret e jashtme janë me tulla të zakonshme.
4. Muret e brendshme jane te veshura me materiale
zjarrduruese
5. Hapsira midis dy mureve mbushet me material
termoizolues.
3 pikë
nëse jep saktë të tri nga
karakteristikat.
2 pikë
nëse jep saktë dy nga
karakteristikat.
1 pikë
nëse jep saktë një
karakteristikat.
0 pikë
nëse përgjigjet gabim ose
nuk përgjigjet fare.

DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
PESHKIM
Për pyetjet nga 1-10 rretho vetëm shkronjën që i përgjigjet alternativës së saktë.
1. Cilit sistem i përkasin ZADRAT:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Sistemit të drejtimit
Sistemit të gazshpërndarjes
Sistemit të shpëtimit
Sistemit të ftohjes

2. Ku përdoret LAMJERJA:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Në anijet e hekurit
Në anijet e drurit
Në anijet portuale
Në anijet turistike

3. Cilit drejtim të horizontit i përket “LEVANTE”?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Jugut
Veriut
Veri-Perëndimit
Lindjes

4. RUMBAT tregojnë:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Drejtimin e rrymës
Drejtimin e horizontit
Drejtimin e erës
Drejtimin e kursit

5. Marzhi i gabimit të erëmatësit është:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

0.3 m/s
0.5 m/s
1.5 m/s
2.2 m/s
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6. Aparatura “NAVTEX” tregon:
A)
B)
C)
D)

Matjen e thellësisë
Matjen e distancës
Parashikimin e kohës
Gjetjen e koordinatave

7. Ku janë rrymat detare më të forta?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

IMO
ILO
FAO
IALA

10. Kur anija lundron për veri, cila ndryshon?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Tek hajmalia
Tek skarcela
Në fillim
Në fund

9. Cilit opsion i përket Organizata Ndërkombëtare e Detit?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Në det të hapur
Afër bregut
Nëpër gjire
Në ngushtica

8. Në cilën pjesë të tratës montohet thesi?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1 pikë

Gjatësia gjeografike
Gjerësia ekuadoriale
Gjerësia gjeografike
Gjatësia e valës

11. Rendisni më poshtë tri nga rregullat që duhet të mbajë parasysh kapiteni i anijes gjatë rimorkimit.
3 pikë
1) ________________________________
2) ________________________________
3) ________________________________

12. Listoni më poshtë tri nga llojet kryesore të cimave në anijet e peshkimit.

3 pikë

1) _____________________________
2) _____________________________
3) _____________________________
13. Identifikoni më poshtë tri masat paraprake të shuarjes së zjarrit në anije.
1) _________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________

3 pikë

14. Lidh me shigjetë katër drejtimet kryesore të horizontit me gjuhën detare.

4 pikë

A)
B)
C)
D)

Veriu 0°
Jugu 180°
Lindja 90°
Perëndimi 270°

A) Ostro
B) Ponent
C) Levante
D) Tramontana

15. Identifikoni më poshtë dy nga aparatet matës të lagështirës.

2 pikë

1) __________________________________
2) __________________________________
16. Rendisni më poshtë tri nga elementët përbërës të tratës fundore.

3 pikë

1)
2)
3)
4)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

17.
1)
2)
3)

Rendisni më poshtë tri nga elementët përbërës të ndërtimit të mrezhdës.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

3 pikë

18.
1)
2)
3)

Rendisni më poshtë tri hapat e armatisjes së litarit të tapës dhe plumbit me tratën fundore.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

3 pikë
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19.
1)
2)
3)

Listoni më poshtë tri nga konventat ndërkombëtare të detit.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3 pikë

20.
1)
2)
3)

Rendisni më poshtë tri nga hapat kryesorë të parandalimit të përplasjes së anijeve në det.
____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________

3 pikë

SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
PESHKIM
Pyetja 1
C

Pyetja
2
A

Pyetja 3

Pyetja 4

Pyetja 5

Pyetja 6

Pyetja 7

Pyetja 8

D

B

B

C

D

D

11. Përgjigje:
1) Vrojtimi me radar
2) Mbajtja e timonit
3) Dritat e rimorkimit
4) Dritat e anijes së rimorkiuar
12. Përgjigje:
1) Liri
2) Najloni
3) Dederoni
4) Plastike
13. Përgjigje: Masat paraprake për shuarjen e zjarrit në anije janë:
1) Veshja e rrobave kundra zjarrit
2) Izolimi i vatrës së zjarrit
3) Parandalimi i përhapjes së zjarrit
14. Përgjigje:
A) Veriu 0°
B) Jugu 180°
C) Lindja 90°
D) Perëndimi 270°

A) Ostro
B) Ponent
C) Levante
D) Tramontana

15. Përgjigje:
1) Psikometri
2) Higrometri
3) Higrografi
4) Psikometri me aspiracion
16. Përgjigje:
1) Krahët e tratës, litari i tapës dhe i plumbit
2) Hajnalia e tapës dhe hajmalia e plumbit
3) Gypi i tratës dhe skarcela pjesa fundore
4) Koshi ose thesi i tratës
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Pyetja
9
A

Pyetja
10
C

17. Përgjigje:
1) Litari i tapës dhe pluskuesja me cime
2) Litari i plumbit dhe pesha me cime
3) Pëlhura me sy të madhësive të ndryshme
4) Stikat që montohen me pëlhurën
18. Përgjigje:
1) Bashkojmë litarin e tapës me pëlhurën e krahut
2) Armatisim litarin e tapës me poҫa për hapjen e rrjetës
3) Bashkojmë litarin e plumbit me pëlhurën e krahut
19. Përgjigje:
1) SEV
2) IMO
3) STCW
4) STCW-F
20. Përgjigje
1) Vlerësimi i situatës, respektimi i dritave dhe i sinjalistikës detare
2) Shmangia e anijeve në kurse të kundërta
3) Shmangia e anijeve me prerje të kurseve
4) Shmangia gjatë parakalimit të anijeve

DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
DETARI
1.
A)
B)
C)
D)

Cila nga këto cima është material takilazhi në anije?
Dederoni
Plastike
Lini
Abica

1 pikë

2.
A)
B)
C)
D)

Cila është përqindja e lëndës organike në formën e tretur në ujërat e kripua?
10 – 15 %
20 – 25 %
50 – 55 %
90 – 98 %

1 pikë

3. Cila është konventa që merret me aksidentet detare?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

IALA
R.E.P.A.D
IMO
SOLAS

4. Cila pajisje shërben për mos dëmtimin e kavos në anije?
A)
B)
C)
D)

Taja
Gameta
Xhokolina
Çelsi

5. Sa gradë është kursi i kundërt i 270°?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

90°
100°
200°
300°

6. Në cilën shtresë të atmosferës ndodhin proceset meteorologjike?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Në troposferë.
Në stratosferë.
Në jonosferë.
Në ozonosferë.
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1 pikë

7. Me sa volt punon vinçi elektrik?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

12 V
24 V
220 V
380 V

8. Në cilat pozicione të tratës fundore vendoset skarcela?

1 pikë

A) Te krahët
B) Te hajmalia
C) Sipër gypit
D) Poshtë gypit
9. Ku përdoret lamjerja?

1 pikë

A) Anijet e transportit
B) Anijet e drurit
C) Anijet turistike
D) Anijet e hekurit
10. Vaji i përket sistemit të:

1 pikë

A) Injeksionit
B) Drejtimit
C) Shpëtimit
D) Lubrifikimit
11. Përshkruani tre nga llojet e reshjeve.
3 pikë
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
12. Kollona e majtë tregon pjesët e tratës, ndërsa kollona e djathtë tregon rrjetat. Lidhni me shigjetë tre nga pjesët e
tratës me llojin e rrjetës.
3 pikë
1. Pluskueset
a. Trata fundore
2. Plumbi
b. Mrezhdat
3. Thesi
c. Litari i plumbit
4. Stinga
d. Litari i tapës
13. Listoni dy nga aparaturat kryesore që ndodhen në timonierin e anijes.
2 pikë
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

14. Përshkruani tri nga mënyrat e përcaktimit të drejtimit të erës me mjete rrethanore.

3 pikë

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

15. Jepni dy dallime midis hajmalisë së plumbit dhe hajmalisë së tapës.

2 pikë

Dallimi i parë:
_____________________________________________________________________________________
Dallimi i dytë:
_____________________________________________________________________________________
16. Tabela e mëposhtme tregon lartësinë në metra të valëve dhe ballët e valëzimit. Për secilën prej tyre përcaktoni
karakteristikën e valëzimit.
4 pikë
Lartësia në metra

Ballët e valëzimit

01 ÷ 0.25
0.75 ÷ 1.25
6.0 ÷ 8.5
Mbi 11

I
III
VII
IX

Karakteristikat e valëzimit

17. Skiconi dhe emërtoni sistemin e naftës në motorin e anijes.

4 pikë

18. Rrethoni V për pohimin e vërtetë dhe G për pohimin e gabuar.

3 pikë

Preso Di mare shërben për furnizimin me ujë të sistemit ftohës.
V
G
Sanallet e emergjencës i përkasin sistemit të shpëtimit.
V
G
Helika shërben për reduktimin e xhirove të motorit.
V
G
19. Renditni dy nga detyrat më të rëndësishme të kapitenit në anije.

2 pikë

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
20. Paraqitni grafikisht dhe përshkruani koordinatatat gjeografike.
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4 pikë

SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
DETARI
Pyetja 1
C
1 pikë
Pyetja 2
D
1 pikë
Pyetja 3
B
1 pikë
Pyetja 4
A
1 pikë
Pyetja 5
A
1 pikë
Pyetja 6
A
1 pikë
Pyetja 7
D
1 pikë
Pyetja 8
D
1 pikë
Pyetja 9
B
1 pikë
Pyetja 10
D
1 pikë
________________________________________
Pyetja 11
A. shiu,
B. debora,
C. bresheri,
D. stuhitë
Pyetja 12
Përgjigja:
1 - d,

2 – C,

3 – a,

Pyetja 13
- radari,
- G.P.S,
- Ploteri,
- e holloti,
- radiot marrëdhënëse,
- A.I.S (Blu –Box),
- NAVTEX
Pyetja 14
Përgjigje:
Drejtimi i erës përcaktohet nga:
- drejtimi i lëvizjes së flamurit,
- drejtimi i lëvizjes së flokëve,
- tymit të oxhakut
- Etj
Pyetja 15
Përgjigja
Dallimi i parë:
Hajmalia e plumbit vendoset në pjesën fundore të tratës.
Dallimi i dytë:
Hajmalia e tapës vendoset në pjesën e sipërme të tratës.

4–b

Pyetja 16
Lartësia në metra

Ballët e valëzimit

Karakteristikat e valëzimit

01 ÷ 0.25
0.75 ÷ 1.25
6.0 ÷ 8.5
Mbi 11

I
III
VII
IX

Valëzim i dobët
Valëzim mesatar
Valëzim shumë i fortë
Valëzim i jashtëzakonshëm

Pyetja 17

Pyetja 18
Preso Di mare shërben për furnizimin me ujë të sistemit ftohës.
V
Sanallet e emergjencës i përkasin sistemit të shpëtimit.
V
Helika shërben për reduktimin e xhirove të motorit.
G
Pyetja 19
- Përgatit anijen për lundrim
- Drejton anijen gjatë lundrimit
- Mban përgjegjësi për gjithcka ndodh në anije
- Kontrollon personelin në anije.
- Etj.
Pyetja 20
- Gjerësia gjeografike x e një pike në sipërfaqen e Tokës quajmë largësinë
e paralelit të pikës me ekuatorin të dy hemisferave (veri-jug).
- Gjatësia gjeografike y e një pike në sipërfaqen e Tokës quajmë largësinë
e meridianit të pikës me nga meridiani fillestar të dy hemisferave (lindjeperëndim).
- X=41°-11’-02’’NoaeS
- Y=19°0-10’03’’ EoseO (ë)
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DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
GJEOLOGJI-MINIERA
1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Si quhet zona ku lind tërmeti:
A)
B)
C)
D)

Epiqendër
Hipoqendër
Vatër e tërmetit
Thellësi e vatrës sizmike

2. Rrethoni përgjigjen e saktë. Pusëzat janë punime minerare vertikale dhe shërbejnë për qëllime:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Cikël avancimi
Hap avancimi
Zhvendosje balli
Hap zhvendosje

5. Rrethoni përgjigjen e sakte. Tension i rrezikshëm për jetën e njeriut konsiderohet ai:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Kryq me trupin e mineralit
Nëpër trupin e mineralit
Kryq me shkëmbinjtë rrethues
Nëpër shkëmbinjtë rrethues.

4. Rrethoni përgjigjen e saktë. Madhësia e zhvendosjes së frontit brenda një cikli quhet:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Përgatitjeje
Shfrytëzimi
Zbulimi
Ajrimi

3. Rrethoni përgjigjen e sakte. Punimet e shfrytëzimit kryhen gjithmonë:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1 pikë

Mbi 1000V
Mbi 500V
Mbi 50 V
Mbi 20V

6. Rrethoni përgjigjen e saktë. Në cilët shkëmbenj përdoret tub-karrotieri i dyfishtë me tub të brendshëm të pa
rrotullueshëm:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Në shkëmbinj të butë
Në shkëmbinj të butë e të shembshëm
Në shkëmbinj të mesëm – të fortë
Në shkëmbinj me qëndrueshmëri të madhe dhe kompakte

7. Rrethoni përgjigjen e saktë. Ku përdoret tub-karrotieri i thjeshtë:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Në shkëmbinj të mesëm - të fortë dhe me qëndrueshmëri të madhe.
Në shkëmbinj të butë e të shembshëm
Në shkëmbinj të butë
Në shkëmbinj të butë e të paqëndrueshëm

8. Rrethoni përgjigjen e saktë. Matja e këndeve horizontalë dhe këndeve të pjerrësisë në poligonometri bëhet
me:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Metër – shirit
Busull gjeologjike
Busull të varur
Teodolit.

9. Rrethoni përgjigjen e saktë. Në hapjen dhe ndërtimin e punimeve speciale, pjesa e mineralit sipas gjatësisë
së tij që është përgatitur për shfrytëzim quhet:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Front i punës në shkallë
Fronti i karrierës
Balli i punës
Fronti i shkallës

10. Rrethoni përgjigjen e saktë. Në punimet e shfrytëzimit dhe përgatitore, shpejtësia maksimale e lejuar e ajrit
sipas rregullores së sigurimit teknik duhet të jetë:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

4 m/s
6 m/s
8 m/s
12 m/s

11. Shkruani, cilët janë përfaqësuesit intruzivë të shkëmbinjve magmatikë ultrabazikë:

3 pikë

1) __________________________
2) __________________________
3) __________________________
12. Plotësoni skemën e mëposhtme të shpërndarjes së birave në një ball punimi:
1) __________________________
2) __________________________
3) __________________________
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3 pikë

13. Minierat sipërfaqësore klasifikohen si:

3 pikë

1) Miniera sipërfaqësore për_______________________________
2) Miniera sipërfaqësore për _______________________________
3) Miniera sipërfaqësore për _______________________________
14. Shkruani cilat janë 3 (tri) kushtet që duhet të plotësojnë automjetet e minierës:

3 pikë

1) __________________________
2) __________________________
3) __________________________
15. 3(tri) nga llojet kryesore të punimeve horizontale në miniera janë:

3 pikë

1) __________________________
2) __________________________
3) __________________________
16. Mënyrat e lidhjes(bashkimit) të tubove të shpimit në varësi të llojit të filetave në miniera janë:

3 pikë

1) _____________________________
2) _____________________________
3) _____________________________
17. Llogaritni distancën reale në terren nëpërmjet gjatësisë së dhënë në shkallën përkatëse:
1) 35 mm në shkallën 1 : 10 000 _________________________________________
2) 2,4 cm në shkallën 1 : 25 000 _________________________________________
3) 2,6 cm në shkallën 1 : 5 000 _________________________________________

3 pikë

18. 3(tri) nga mënyrat kryesore të kryerjes së punëve të shpim - plasjes në kariera janë:

3 pikë

1) ____________________________________________________
2) ____________________________________________________
3) ____________________________________________________
19. Elementet kryesore të sistemeve të shfrytëzimit në karriera janë:

3 pikë

1) ____________________________________________________
2) ____________________________________________________
3) ____________________________________________________
20. Emërtoni 3(tri) nga mënyrat kryesore të hapjes së vendburimeve sipërfaqësore në miniera:
1) ____________________________________________________
2) ____________________________________________________
3) ____________________________________________________
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3 pikë

SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
GJEOLOGJI-MINIERA
Pyetja 1
Pyetja 2
Pyetja 3
Pyetja 4
Pyetja 5
Pyetja 6
Pyetja 7
Pyetja 8
Pyetja 9
Pyetja 10

C
C
B
B
C
B
A
D
A
A

1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë

Pyetja 11
3 pikë
1) Dunit
2) Peridotit
3) Piroksenit
3 pikë nëse përgjigjet për të tre kërkesat
2 pikë nëse përgjigjet për dy nga tre kërkesat
1 pikë nëse përgjigjet për një nga tre kërkesat
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Pyetja 12
1) Birat e prerjes
2) Birat e rrëzimit
3) Birat e konturit
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

3 pikë

nëse përgjigjet për të tre kërkesat
nëse përgjigjet për dy nga tre kërkesat
nëse përgjigjet për një nga tre kërkesat
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 13
3 pikë
1) nxjerrjen e mineraleve metalore
2) nxjerrjen e qymyreve
3) nxjerrjen e materialeve inerte(Karrierat)
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përgjigjet për të tre kërkesat
nëse përgjigjet për dy nga tre kërkesat
nëse përgjigjet për një nga tre kërkesat
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 14
3 pikë
1) Të jenë të forta
2) Të jenë të manovrueshme
3) Të shkarkohen shpejt
3 pikë nëse përgjigjet për të tre kërkesat
2 pikë nëse përgjigjet për dy nga tre kërkesat
1 pikë nëse përgjigjet për një nga tre kërkesat
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 15
3 pikë
1) Traverbanku
2) Galeria
3) Traversat
3 pikë nëse përgjigjet për të tre kërkesat
2 pikë nëse përgjigjet për dy nga tre kërkesat
1 pikë nëse përgjigjet për një nga tre kërkesat
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

4) Dhomat
5) Kalesat
6) Tunelet

Pyetja 16
3 pikë
1) Me nipel
2) Me manikota
3) Me reduksione lidhës
3 pikë nëse përgjigjet për të tre kërkesat
2 pikë nëse përgjigjet për dy nga tre kërkesat
1 pikë nëse përgjigjet për një nga tre kërkesat
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Pyetja 17
3 pikë
1) 35 mm x 10 m / mm = 350 m.
2) 2,4 cm x 250 m / cm = 600 m.
3) 2,6 cm x 50 m / cm = 130 m.
3 pikë nëse përgjigjet për të tre kërkesat
2 pikë nëse përgjigjet për dy nga tre kërkesat
1 pikë nëse përgjigjet për një nga tre kërkesat
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Pyetja 18
3 pikë
a) Me vrima të zakonshme;
b) Me vrima të thella,
c) Me puse minash
d) Me dhoma minash
3 pikë nëse përgjigjet për të tre kërkesat
2 pikë nëse përgjigjet për dy nga tre kërkesat
1 pikë nëse përgjigjet për një nga tre kërkesat
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Pyetja 19
3 pikë
a) Trashësia e mbulesës,
b) Lartësia dhe sasia e shkallëve,
c) Gjërësia e shesheve të punës,
3 pikë nëse përgjigjet për të tre kërkesat
2 pikë nëse përgjigjet për dy nga tre kërkesat
1 pikë nëse përgjigjet për një nga tre kërkesat
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

d) Numri i blloqeve
e) Rregulli i zhvendosjes së frontit.

Pyetja 20
3 pikë
a) Hapja me transhe të jashtme,
b) Hapja me transhe të brendshme,
c) Hapja e vendburimit në terren malor,
d) Hapja pa transhe
e) Hapja me mënyrën nëntokësore,
f) Hapja me mënyra të kombinuara
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3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përgjigjet për të tre kërkesat
nëse përgjigjet për dy nga tre kërkesat
nëse përgjigjet për një nga tre kërkesat
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
LLOGARI
1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Çmimi tavan vendoset nga qeveria për të:

1 pikë

A) Mbrojtur interesat e blerësve
B) Mbrojtur interesat e shitësve
C) Mbrojtur interesat e shitësve dhe blerësve
D) Rritur të ardhurat e saj
2. Rrethoni përgjigjen e saktë. Kostot direkte janë të përbëra nga:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Materialet direkte dhe puna direkte
Materialet direkte dhe KPQP
Puna direkte dhe shpenzimet administrative
KPQP dhe shpenzimet e shitjes

3. Rrethoni përgjigjen e saktë. Një shoqëri ka rezultuar me humbje për ciklin kontabël 2018. Kjo ka ardhur si rezultat sepse:
1 pikë
A) Të ardhurat kanë qenë më të mëdha se shpenzimet
B) Të ardhurat kanë qenë më të vogla se shpenzimet
C) Të ardhurat kanë qenë të barabarta me shpenzimet
D) Një ortak është larguar nga shoqëria
4. Rrethoni përgjigjen e saktë. Shoqëria ka regjistruar energjinë elektrike të muajit 10.000 lekë. Para veprimeve të mbylljes
teprica e kësaj llogarie është:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Debitore 10.000
Kreditore 10.000
Kreditore 20.000
Debitore 20.000

5. Rrethoni përgjigjen e saktë. Sistemi tatimor mbështetet në disa karakteristika. Reagimi me lehtësi ndaj ndryshimeve të
kushteve ekonomike i përket karakteristikës së:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Efektivitetit ekonomik
Thjeshtësisë administrative
Transparencës
Fleksibilitetit

6. Rrethoni përgjigjen e saktë. Cila nga alternativat e mëposhtme tregon ndryshimin gjatë aktivitetit të një biznesi që kërkon
modifikime në regjistrime:
1 pikë
A) Shitja e veprimtarisë ekonomike
B) Mbyllja e veprimtarisë ekonomike
C) Ndryshimi i emrit tregtar të biznesit
142

D) Bashkimi i ortakëve për të kryer një veprimtari

7. Rrethoni përgjigjen e saktë. Për efekt të përcaktimit të fitimit të tatueshëm në Republikën e Shqipërisë njihen si
shpenzime:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Kosto e blerjes dhe e përmirësimit të tokës
Vlera e shpërblimeve në natyrë
Gjobat, kamatvonesat dhe kushtet e tjera penale
Bursat që u jepen nxënësve dhe studentëve

8. Rrethoni përgjigjen e saktë. Llogaria KMSH është llogari:
A)
B)
C)
D)

Të ardhurash
Aktive
Pasive
Shpenzimesh

9. Rrethoni përgjigjen e saktë. Llogaria TVSH e arkëtueshme tregon:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1 pikë

Të drejtë
Detyrim
Kapital
Të ardhura

10. Rrethoni përgjigjen e saktë. Gjatë rivlerësimit të ndërtesës shoqëria ka konstatuar një minus vlerë 20.000 lekë. Kjo sjell;
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Shtim të detyrimeve
Rritje të shpenzimeve
Rritje të të ardhurave
Shtim të aktivit

11. Elasticiteti i ofertës në lidhje me çmimin përcaktohet nga disa faktorë. Evidentoni më poshtë dy prej tyre: 2 pikë
1) ___________________________________________
2) ___________________________________________
12. Paraja gjendet në katër forma. Evidentoni më poshtë dy prej tyre:
1) _________________________________
2) _________________________________

2 pikë

13. Supozojmë se tregu për veshje sportive ”Ilyrian” jepet nga tabela e mëposhtëme:
Çmimi
10
20
30
40
50
60

Sasia e Kërkuar D
40
32
24
16
8
0

Sasia e ofruar S
4
8
12
16
20
24

D`
52
44
36
28
20
12

S`
28
32
36
40
44
48

Kërkohet :
1) Nëse reklama televizive për këtë markë ka qënë e suksesshme, me sa njësi është rritur kërkesa për çdo çmim?
1 pikë
2) Nëse çmimi i faktorëve të prodhimit bie, me sa njësi është rritur oferta për çdo çmim?
1 pikë
3) Të përcaktohet cili do të jetë ekulibri i ri.
1 pikë
14. Formulari i deklarimit dhe pagesës së TVSH është i përbërë nga tri pjesë. Tregoni funksionin e secilës pjesë:
3 pikë
1) Pjesa e parë ________________________________________________
2) Pjesa e dytë ________________________________________________
3) Pjesa e tretë ________________________________________________
15. Pulla e akcizës është një shirit unik që mund të përmbajë një ose disa tregues. Evidentoni më poshtë tri nga treguesit që
ajo duhet të përmbajë:
3 pikë
1) ___________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________
16. Shoqëria ORION në fund të periudhës ushtrimore, sipas pasqyrave financiare, ka rezultuar me fitim kontabël 800.000
lekë. Shpenzimet e panjohura janë 60.000 lekë: Norma e tatim fitimit (TF) është 15%. Gjatë vitit shoqëria ka parapaguar
tatim fitimin në vlera të parashikuara 140.000 lekë.
Kërkohet:
1) Të regjistrohet në ditarin e përgjithshëm parapagimi i TF nga llogaria bankare
1 pikë
2) Të llogaritet TF faktik
1 pikë
3) Të regjistrohet në ditarin e përgjithshëm TF faktik
1 pikë

Data

Përshkrimi i veprimit

Ditari i përgjithshëm
Shuma debi
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Shuma kredi

17. Shoqëria ADRIA është lider në tregun e prodhimit të pjesëve të këmbimit. Për të llogaritur KPQP ajo përdor koefiçientin e
shpërndarjes bazuar në orët e funksionimit të makinerisë (OM).Krëndimit = 10 lekë/OM, OM të kryera faktikisht në prodhim
janë 20.000. KPQP faktike 230.000 lekë.
Kërkohet:
1) Të llogaritet KPQP e planifikuar që do t’i ngarkohet kostos së prodhimit
1 pikë
2) Të tregohet nëse kemi mbivlerësim apo nënvlerësim të KPQP
1 pikë
3) Të regjistrohet KPQP e planifikuar
1 pikë
Ditari i përgjithshëm
Data
Përshkrimi i veprimit
Shuma debi
Shuma kredi

18. Për shoqërinë ELKA në bazë të listëpagesës për muajin Mars 2019 kemi këtë informacion për pagat e punonjësve: paga
bazë 600.000 lekë; shtesa mbi pagën 80.000 lekë. Dimë që:
- Sigurimet shoqërore që paguan punëmarrësi (punonjësi) janë 9.5%
- Sigurimet shoqërore që paguan punëdhënësi (shoqëria) janë 15%
- Sigurimet shëndetësore që paguan punëmarrësi (punonjësi) janë 1.7%
- Sigurimet shëndetësore që paguan punëdhënësi (shoqëria) janë 1.7%
Tatimi mbi të ardhurat personale (TAP) është 50.000 lekë
Kërkohet:
1)Të regjistrohen në ditarin e përgjithshëm pagat e punonjësve
1 pikë
2)Të regjistrohen në ditarin e përgjithshëm sigurimet shoqërore dhe shëndetësore që i takojnë shoqërisë 1 pikë
3)Të regjistrohet në ditarin e përgjithshëm likujdimi i pagave nga llogaria bankare
1 pikë
4)Të regjistrohet në ditarin e përgjithshëm likujdimi nga llogaria bankare i detyrimeve për sigurimet shoqërore, sigurimet
shëndetësore dhe TAP
1 pikë
Ditari i përgjithshëm
Data
Përshkrimi i veprimit
Shuma debi
Shuma kredi

19. Gjatë muajit Prill 2019 shoqëria DELTA ka kryer këto veprime ekonomike:
1) Blerje energjie elelktrike në vlerën 20.000 lekë ,TVSH 20 %
2) Blerje kompjuteri në vlerën 30.000 lekë, TVSH 20 %
3) Blerje mallrash në vlerën 100.000 lekë, TVSH 20 %
4) Shitje mallrash në vlerën 200.000 lekë, TVSH 20 %
Kërkohet:
1) Të llogaritet TVSH në blerje
2) Të llogaritet TVSH në shitje
3) Të përcaktohet detyrimi i shoqërisë ndaj shtetit për TVSH, për muajin Prill 2019.

1 pikë
1 pikë
1 pikë

20. Shoqëria AB ka në pronësi të saj një pajisje.Të dhënat për këtë pajisje në datë 31.12.2018 janë: Kosto fillestare 300.000
lekë; Amortizim i Akumuluar i Makinerisë 230.000 lekë; Vlera e tregut 100.000 lekë.
Kërkohet:
1) Të regjistrohet në ditarin e përgjithshëm mbyllja e Amortizimit të Akumuluar të Makinerisë
1 pikë
2) Të regjistrohet në ditarin e përgjithshëm rivlerësimi i makinerisë
1 pikë
3) Të tregohet vlera e makinerisë dhe diferenca pas rivlerësimit
1 pikë
4) Të tregohet pozicioni i makinerisë në bilancin kontabël
1 pikë

Data

Përshkrimi i veprimit

Ditari i përgjithshëm
Shuma debi
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Shuma kredi

SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
LLOGARI
Pyetja 1
Pyetja 2
Pyetja 3
Pyetja 4
Pyetja 5
Pyetja 6
Pyetja 7
Pyetja 8
Pyetja 9
Pyetja 10

A
A
B
A
D
C
D
D
A
B

1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë

Pyetja 11
Faktorët që përcaktojnë elasticitetin e ofertës janë:
1) Madhësia me të cilën rritet kostoja e prodhimit kur rritet prodhimi
2) Sasia e produktit që një firmë mund të magazinojë.
3) Natyra /cikli i prodhimit të produktit.
4) Periudha e kohës
2 pikë nëse përcakton saktë dy nga faktorët që përcaktojnë elasticitetin e ofertës
1 pikë nëse përcakton saktë një nga faktorët
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Pyetja 12
Katër format e parasë janë:
1) Paraja mall
2) Paraja përfaqësuese
3) Paraja e dekretuar
4) Paraja elektronike
2 pikë nëse përcakton saktë dy nga format e parasë
1 pikë nëse përcakton saktë vetëm një nga format e parasë.
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare
Pyetja 13
1) Nëse reklama televizive për këtë markë ka qënë e suksesshme, kërkesa për çdo çmim është rritur me D’ – D=12
njësi
2) Nëse çmimi i faktorëve të prodhimit bie, oferta për çdo çmim është rritur me:
S’ – S= 24 njësi
3) Ekuilibri i ri i tregut do të jetë për Pe=30 lekë QD’=QS’=36
3 pikë nëse përcakton saktë vlerat e kërkuara në të tria kërkesat
2 pikë nëse përcakton saktë vlerat e kërkuara vetëm në dy nga kërkesat
1 pikë nëse përcakton saktë vlerat e kërkuara vetëm në një nga kërkesat.
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

Pyetja 14
1) Pjesa e parë jep të dhëna identifikuese për subjektin
2) Pjesa e dytë jep të dhëna për llogaritjen e TVSH
3) Pjesa e tretë jep të dhëna rreth pagesës së TVSH
3 pikë nëse tregon saktë funksionin e secilës pjesë
2 pikë nëse tregon saktë funksionet vetëm për dy nga pjesët
1 pikë nëse tregon saktë funksionet vetëm për një nga pjesët.
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare
Pyetja 15
Treguesit që pulla e akcizës mund të përmbajë janë:
1) Faktin që është paguar akciza për mallrat e akcizës
2) Tarifën e akcizës së paguar
3) Shumën e akcizës së paguar
4) Çastin e pagimit të akcizës
5) Faktin që shitja e mallrave të akcizës është e lejueshme vetëm në datat e treguara në pullë
6) Tipin e mallrave ose emrin e markës së mallrave për të cilën duhet të paguhej akciza
3 pikë nëse tregon saktë tri nga treguesit që pulla e akcizës mund të përmbajë
2 pikë nëse tregon saktë dy nga treguesit
1 pikë nëse tregon saktë një nga treguesit
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare
Pyetja 16
Data

Përshkrimi i veprimit
Tatim Fitimi
Te

Ditari i përgjithshëm
Shuma debi
140.000

Banka
Tatim Fitimi faktik
=Fitimi i tatueshëm x norma e TF
=(800.000 + 60.000)x 15%=129.000
Shpenzime Tatim Fitimi
Te

140.000

129.000

Tatim Fitimi
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

Shuma kredi

129.000

nëse plotëson saktë të tria kërkesat
nëse plotëson saktë vetëm dy nga tri kërkesat
nëse plotëson saktë vetëm një nga tri kërkesat
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare
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Pyetja 17
1) KPQP e planifikuar = Krëndimit x Bshpërndarjes
10 lekë /OM x 20.000 OM = 200.000 lekë
2) KPQP e planifikuar (200.000) është më e vogël se KPQP faktike (230.000).Diferenca përbën nënvlerësim 230.000 –
200.000= 30.000
3)
Ditari i përgjithshëm
Data
Përshkrimi i veprimit
Shuma debi
Shuma kredi
Prodhimi
200.000
Te
KPQP
200.000
3 pikë nëse plotëson saktë të tria kërkesat
2 pikë nëse plotëson saktë vetëm dy nga tri kërkesat
1 pikë nëse plotëson saktë vetëm një nga tri kërkesat
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare
Pyetja 18
Data

Ditari i përgjithshëm
Përshkrimi i veprimit
Shuma debi
Shpenzime për paga
680.000
Te
Detyrime ndaj sigurimeve shoqërore
Detyrime ndaj sigurimeve shëndetsore
Detyrime për TAP
Personel -paga
Shpenzime për sigurimet shoqërore
102.000
Shpenzime për sigurimet shëndetsore
11.560
Te
Detyrimet për sigurimet shoqërore
Detyrimet për sigurimet shoqërore
Personel –paga
553840
Te
Banka
Detyrime ndaj sigurimeve shoqërore
Detyrime ndaj sigurimeve shëndetsore
Detyrime për TAP
Te
Banka

4 pikë
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

166.600
23120
50.000

Shuma kredi
64.600
11.560
50.000
553.840

102.000
11.560
553840

239.720

nëse kryen saktë regjistrimin në ditarin e përgjithshëm për secilën prej katër kërkesave
nëse kryen saktë regjistrimin vetëm për tri nga kërkesat
nëse kryen saktë regjistrimin vetëm për dy nga kërkesat
nëse kryen saktë regjistrimin vetëm për njërën nga kërkesat
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

Pyetja 19
1) TVSH në blerje =(20.000 lekë + 30.000 lekë + 100.000 lekë) x 20 % = 30.000 lekë
2) TVSH në shitje = 200.000 lekë x 20% = 40.000 lekë
3) Detyrimi i shoqërisë ndaj shtetit për TVSH është = 40.000 – 30.000 = 10.000 lekë
3 pikë nëse llogarit saktë secilën nga tri kërkesat

2 pikë nëse llogarit saktë vetëm dy nga kërkesat
1 pikë nëse llogarit saktë vetëm një kërkesat.
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare
Pyetja 20
1)
2)
Data

Përshkrimi i veprimit
Amortizim i akumuluar I Makinerisë
Te
Makineria
Makineri
Te

Ditari i përgjithshëm
Shuma debi
230.000
30.000

Shuma kredi
230.000
30.000

Plus vlera
3) Vlera e makinerisë është :100.000 lekë dhe
100.000 lekë Vlera e tregut - 70.000 lekë Vlera neto kontabël = 30.000 lekë Plus vlera
4) Pozicioni i makinerisë në bilancin kontabël është te Aktivet Afatgjata Materiale
4 pikë
nëse realizon saktë të katër kërkesat e ushtrimit
3.pikë
nëse realizon saktë vetëm tri nga kërkesat
2 pikë
nëse realizon saktë vetëm dy nga kërkesat
1 pikë
nëse realizon saktë vetëm njërën nga kërkesat
0 pikë
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

150

DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
SHËRBIME BANKARE
1.Qarkoni alternativën e saktë.
Cili nga faktorët e mëposhtëm nuk do të zhvendosë lakoren e kërkesës :
A) Rritja e të ardhurave;
B) Shijet e konsumatorit;
C) Çmimi i vet produktit;
D) Pritshmëritë e konsumatorit.

2.Qarkoni alternativën e saktë.
Sistemi bankar shqiptar përbëhet nga:
A. 16 Banka;
B. 11 Banka;
C. 20 Banka;
D. 15 Banka.

3.Qarkoni alternativën që Nuk është e saktë.
Organizimi dhe klasifikimi i sistemit bankar bëhet sipas tre grupimeve kryesore:
A. Sipas rolit, tipit te pronësisë dhe klientëve të synuar;
B. Sipas orientimit të klientelës;
C. Sipas gamës së produkteve dhe shërbimeve të ofruara;
D. Sipas vendodhjes gjeografike.

1 pikë

1 pikë

1 pikë

4. Qarkoni alternativën e saktë:
Kartat e debitit:
1 pikë
A) Nuk mund të përdoren për të paguar për blerje;
B) Përdoren për kryerje pagesash në rastin kur llogaria e klientit është e zbuluar;
C) I jepen nga banka kujtdo, pavarësisht në se ka ose jo llogari pranë saj;
D) Përdoren për kryerjen e pagesave deri në kufirin e gjendjes ose overdraftit të llogarisë.

5. Qarkoni alternativën e saktë:
Llogaritë e depozitës dallojnë nga llogaritë rrjedhëse sepse:
1 pikë
A) Përfitojnë interesa më të vogla se llogaritë rrjedhëse;
B) Llogaritë e depozitës përfaqësojnë para të bankës, kurse ato rrjedhëse jo;
C) Llogaritë rrjedhëse përdoren për të kryer transferta, kurse ato depozitë jo;
D) Tërheqja e parave nga llogaritë e depozitës ndryshe nga ato rrjedhëse mund të behet në automat.

6. Qarkoni alternativën e saktë:
Llogaritë rrjedhëse të klientëve:
A) Janë llogari debitore për bankën;
B) Kreditohen për pagesat nga llogaria;
C) Debitohen për arkëtimet në llogari;
D) Janë llogari kreditore për bankën.

1 pikë

7. Qarkoni alternativën e saktë:
Llogaritë e depozitave të klientëve:
A) Pasqyrojnë para të klientëve pranë bankës;
B) Pasqyrojnë detyrime të klientëve ndaj bankës;
C) Janë llogari aktive për bankën;
D) Kanë gjithmonë tepricë debitore.

1 pikë

8. Qarkoni alternativën e saktë:
A) Veprimtaria kredituese e bankës:
B) Ështe veprimtari pasive për të;
C) Është veprimtari që i shkakton bankës shpenzime për interesa;
D) Kryhet nga banka pa qëllim fitimi;
E) Është veprimtari aktive për bankën.

9. Qarkoni alternativën e saktë:
Bankat quhen korrespondente në se:
Kryejnë veprime të shpeshta transferte me njëra tjetrën;
Mbajnë marëdhënieje të rregullta korrespondence zyrtare;
Kanë llogari reciproke rrjedhëse tek njëra – tjetra
Raportojnë tek njëra tjetra mbi ecurinë e veprimtarisë së tyre.

1 pikë

1 pikë

10. Qarkoni alternativën e saktë:
Kartat e kreditit:
1 pikë
A) Nuk mund të përdoren për tërheqjen e parave në automat;
B) Mund të përdoren për kryerjen e pagesave edhe në se klienti nuk ka gjendje në llogarinë e tij;
C) Emetohen nga Banka Qendrore;
D) I jepen nga banka cdo klienti që ka llogari pranë saj.
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11.
Supozohet që lakorja e ofertës dhe kërkesës për mallin X, jepet ne tabelë:

2 pikë

Çmimi P

Sasia e kërkuar Qd

Sasia e ofruar Qs

5
10
20
30
40
50

100
80
60
40
30
20

10
30
60
70
80
90

a) Shpjegoni në se për çmimin 30 lekë tregu ka gjendje teprice apo apo mungese.
________________________________________________________________________
b) Shpjegoni në se çmimi ka tendencë të ulet apo të ngrihet.
________________________________________________________________________
12. Evidentoni tre prej faktorëve që përcaktojnë elasticitetin e ofertës:
a) ____________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________
c) ____________________________________________________________________

3 pikë

13 .Argumentoni .
2pikë
Ku qëndron përparësia krahasuese:
a) Për vendet me përparësi absolute në të gjitha mallrat;
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
b) Për vende në disavantazh në prodhimin e të gjitha mallrave.
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
14. Evidentoni tre grupimet e ligjit që përbëjnë të drejtën bankare:
3 pikë
a)__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b)__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
c)__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

15. Lidhur me kredinë bankare:
a) Shpjegoni çfarë është kredia e shfytëzueshme në llogari rrjedhëse.
1 pikë
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
b) Argumentoni përse është e domosdoshme klasifikimi i kredive sipas shkallës së rrezikut të moskthimit të tyre.
1 pikë
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________
c) Shpjegoni çfarë janë kreditë që shlyhen me këste.
1 pikë
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
d) Shpjegoni nga se përbëhet sejcili prej kësteve të shlyerjes së kredisë.
1 pikë
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
16. Rendisni tre nga funksionet e aktiviteti bankar
a) ____________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________
c) ____________________________________________________________________

3 pikë

17. Lidhur me funksionin bankar të administrimit të valutave:
3 pikë
a) Shpjegoni çfarë janë veprimet e shitblerjes së valutave;
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
b) Shpjegoni në se konsiston shërbimi i administrimit të llogarive në valutë;
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
c) Shpjegoni çfarë janë negociatat për këmbimet me afat.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
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18. Ushtrim mbi llogaritjen e interesave të llogarive rrjedhëse të klientëve

4 pikë

Gjendja dhe veprimet e kryera në llogarinë rrjedhëse të një klienti paraqiten në pasqyrën e mëposhtme të llogarisë së tij:
Data
01.05.2019
05.05.2109
09.05.2019
14.05.2109
20.05.2019

Veprimi
Gjendje fillestare
Transferte në dalje
Arkëtim në llogari
Pagesë nga llogaria
Arkëtim në llogari

Shuma
debi

Shuma
kredi

60000

Gjendje
debi

Gjendje
kredi
50000

Ditëshumat debi

Ditëshumat kredi

10000
40000

70000

30000
40000

40000

Kërkohet:
a) Të llogariten ditëshumat debitore dhe kreditore për llogarinë e klientit (për llogaritjen e ditëve do të përfshihet në çdo
rast dita e parë);
b) Të llogariten ditëshumat kreditore për llogarinë e klientit (për llogaritjen e ditëve do të përfshihet në çdo rast dita e
parë);
c) Të llogariten interesat aktive (norma e interesave active është 1% dhe ditën e vitit llogariten 360 ditë);
d) Të llogariten interesat passive (norma e interesave pasive është 0,3%).

19. Ushtrim mbi kontabilizimet e veprimeve në llogari depozite.

3 Pikë

Gjatë muajit Prill 2019 banka ka kryer veprimet e mëposhtme që prekin llogarinë e depozitës së një prej klientëve të saj:
1. Në datën 10 Prill 2019 klienti ka derdhur në depozitë 70000 lekë.
2. Në datën 17 Prill 2019 klienti ka tërhequr nga depozita 10000 lekë;
3. Në datën 30 Prill 2019 banka ka llogaritur dhe kontabilizuar kapitalizimin e interesave që i takojnë klientit për
depozitën e tij të cilat janë gjithsej 4500 lekë. Norma e tatimit mbi të ardhurat nga interesat është 15%.
Kontabilizoni secilin prej veprimeve të mësipërme në ditar.
Nr.
Artikujt kontabël
1

2

-----------------------------------------------

Shuma debi

Shuma kredi

3

-----------------------------------------------

20. Ushtrim mbi kontabilizimet e veprimeve në pagesave dhe arkëtimeve nga llogaritë rrjedhëse të klientëve
.
3 Pikë
Gjatë muajit Shkurt 2019 banka ka kryer veprimet e mëposhtme:
1. Në datën 02.02.2019 arkëton 120000 lekë për llogari të një klienti të saj, të transferuara nga një bankë
korrespondente;
2. Në datën 15.02.2019 ekzekuton urdhërin e një klienti të bankës për të transferuar në llogari të një klienti të një banke
korrespondente një shumë prej 55000 lekësh për shlyerjen e një detyrimi;
3. Në datën 20.02.2019 ekzekuton urdhërin e një klienti për kryerjen e një transferte prej 20000 lekësh nga llogaria e tij
në llogari të një klienti tjetër të së njejtës bankë.
Kontabilizoni secilin prej veprimeve të mësipërme në ditar.
Nr.

Artikujt kontabël

Shuma debi
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Shuma kredi

SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
SHËRBIME BANKARE
Pyetja 1
Pyetja 2
Pyetja 3
Pyetja 4
Pyetja 5
Pyetja 6
Pyetja 7
Pyetja 8
Pyetja 9
Pyetja 10

C
A
D
D
C
D
A
D
C
B

1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë

Pyetja 11
Përgjigjja e saktë:
a) Për çmimin 30 lekë Qs>Qd, në treg kemi tepricë.
b) Meqë sasia e ofruar është më e madhe se sasia e kërkuar dhe krijohet tepricë në treg çmimi ka tendencë të ulet.
2 pikë nëse shpjegon saktë dy nga kërkesat;
1 pikë nëse shpjegon saktë një nga kërkesat;
0 pikë në se nuk shpjegon asnjë prej tyre ose në se i shpjegon gabim.
Pyetja 12
Përgjigjja e saktë:
Faktorët që përcaktojnë elasticitetin e ofertës janë:
a) Madhësia me të cilën rritet kostoja e prodhimit kur rritet prodhimi
b) Natyra/Cikli i prodhimit të produktit
c) Periudha e kohës
d) Sasia e produktit që një firmë mund të magazinojë
3 pikë nëse përcakton saktë tre nga faktorët;
2 pikë nëse përcakton saktë dy nga faktorët;
1 pikë nëse përcakton saktë një nga faktorët;
0 pikë nëse nuk përcakton asnjë nga faktorët ose i përcakton ata gabim.
Pyetja 13:
Përgjigjja e saktë:
a) Përparesia krahasuese qëndron në ato mallra që kanë përparësi absolute më të madhe.
b) Përparësia krahasuese qëndron në ato mallra që kanë disavantazhin më të vogël.
2 pikë nëse shpjegon saktë dy nga kërkesat;
1 pikë nëse shpjegon saktë një nga kërkesat;
0 pikë në se nuk shpjegon asnjë prej tyre ose në se i shpjegon gabim.

Pyetja 14:
Përgjigjja e saktë:
Grupimet e ligjit që përbëjnë të drejtën bankare janë:
a) Ligjet që disiplinojnë krijimin dhe veprimtarinë e institucioneve bankare të kreditit dhe të së drejtës publike.
b) Ligjet teknike për emisionin e biletave bankare (kartmonedhave) dhe të titujve të kreditit bankar.
c) Nenet e Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë për zevendësimin dhe kalimin e kredisë, mjetet për të siguruar
ekzekutimin e detyrimeve, për kontratat bankare, për llogaritë rrjedhëse etj.
3 pikë nëse përcakton saktë tre nga ligjet;
2 pikë nëse përcakton saktë dy nga ligjet;
1 pikë nëse përcakton saktë një nga ligjet;
0 pikë nëse nuk përcakton asnjë nga ligjet ose i përcakton ato gabim.
Pyetja 15:
Përgjigjja e saktë:
a) Kredia e shfrytëzueshme në llogarinë rrjedhëse konsiston në të drejtën që banka u jep klientëve për të kryer veprime
pagesash nga llogaritë e tyre rrjedhëse edhe kur ato janë të zbuluara, pra nuk kanë gjendje në to. Në këtë rast
pagesa kryhet nga paratë e bankës e cila konsiderohet që i ka dhënë kredi titullarit, deri në momentin që ai kthen
shumën e paguar nga banka në emër të tij.
b) Klasifikimi i kredive sipas shkalles së rrezikut të moskthimit të tare është i domosdoshëm sepse u mundëson
bankave informacion mbi ecurinë e kredidhënies si dhe shërben për të llogaritur provigjionet për kreditë e këqija.
c) Kreditë që shlyhen me këste janë kredi, zakonisht afatgjatë, të cilat nuk shlyhen në fund të afatit të maturimit të tyre,
por shlyhen pjesë – pjesë në afate të caktuara gjatë gjithë periudhës deri në afatin e maturimit.
d) Sejcili prej kësteve të kredisë që shlyhet me këste përbëhet nga principali (pjesa e kredise që shlyhet) dhe interesi.
4 pikë nëse jep përgjigjet e sakta të sejcilës prej katër kërkesave;
3 pikë nëse i përgjigjet saktë tre kërkesave;
2 pikë nëse i përgjigjet saktë dy kërkesave;
1 pikë nëse i përgjigjet saktë një kërkese;
0 pikë nëse nuk i përgjigjet asnjë kërkese ose në se ju përgjigjet atyre gabim.
Pyetja 16:
Përgjigjja e saktë:
Funksionet e aktiviteti bankar janë:
a) Funksioni i ndërmjetësimit kreditues;
b) Funksioni i investimit në tituj ose letra me vlerë;
c) Funksioni i shërbimeve ose veprimeve plotësuese;
d) Funksioni i administrimit të valutave;
e) Funksioni administrativ.
3 pikë nëse rendit saktë tre nga funksionet;
2 pikë nëse rendit saktë dy nga funksionet;
1 pikë nëse rendit saktë një funksion;
0 pikë nëse nuk rendit asnjë nga funksionet ose i përshkruan ata gabim.
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Pyetja 17:
Përgjigjja e saktë:
a) Me shitblejre të valutave kuptojmë veprimet e këmbimit valutor që kryejnë bankat për llogari të vet apo dhe të
klientëve. Këto veprime konsistojnë në blerjen e valutave të ndryshme nga klientët, bankat e tjera apo dhe në bursën
e valutave duke paguar ekuivalencën në monedhë kombëtare, shitjen e valutave përkundrejt marrjes në këmbim të
kundërvlerës në monedhë kombëtare, ose shitjes së valutave të ndryshme duke i këmbyer ato me njëra – tjetrën.
b) Shërbimi i adminsitrimit të llogarive në valutë konsiston në çeljen e llogarive në valuta të ndryshme për klientë apo
banka korrespondente dhe kryerjen ndërmjet tyre të shërbimeve të arkëtimeve dhe pagesave sipas kërkesave të
klientëve.
c) Negociatat për këmbimet me afat jane marëveshje që bankat kryejnë për llogari të tyre ose me porosi dhe për llogari
të klientëve, për kryerjen e këmbimeve valutore në të ardhmen duke aplikuar një kurs këmbimi të përcaktuar në
momentin e përfundimit të nëgociatave dhe firmosjes së marëveshjes përkatëse.
3 pikë nëse i përgjigjet saktë tre kërkesave;
2 pikë nëse i përgjigjet saktë dy kërkesave;
1 pikë nëse i përgjigjet saktë një kërkese;
0 pikë nëse nuk i përgjigjet asnjë kërkese ose në se ju përgjigjet atyre gabim.
Pyetja 18:
Përgjigjja e saktë:
a dhe b) Ditëshumat paraqiten të llogaritura në pasqyrën e llogarisë si më poshtë:
Data

01.05.2019
05.05.2109
09.05.2019
14.05.2109
20.05.2019

Veprimi

Gjendje fillestare
Transferte në dalje
Arkëtim në llogari
Pagesë nga llogaria
Arkëtim në llogari
SHUMAT

Shuma
debi

60000
70000

Shuma
kredi

40000
40000

Gjendje
debi

10000
40000

Gjendje
kredi
50000
30000
0

a) Interesat active llogariten mbi ditëshumat debitore si më poshtë:
280000 X 1% : 360 = 7,8 lekë
b) Interesat passive llogariten mbi ditëshumat kreditore si më poshtë:
350000 X 0,3% : 360 = 2,9 lekë
4 pikë nëse i përgjigjet saktë kater kërkesave
3 pikë nëse i përgjigjet saktë tre kërkesave;
2 pikë nëse i përgjigjet saktë dy kërkesave;
1 pikë nëse i përgjigjet saktë një kërkese;
0 pikë nëse nuk i përgjigjet asnjë kërkese ose në se ju përgjigjet atyre gabim.

Ditëshumat debi
40000
240000
280000

Ditëshumat kredi
200000
150000
350000

Pyetja 19:
Përgjigjja e saktë:
Kontabilizimi i saktë i veprimeve paraqitet:
Nr.
Artikujt kontabël
1
Arka – Lekë
Te
Klientë – Llogari depozite
Kontabilizohet derdhja e klientit në llogarinë
e tij të depozitës në datën 10.04.2019
2
----------------------------------------------Klientë – Llogari depozite
Te
Arka – Lekë
Kontabilizohet tërheqja e klienti nga llogaria
e tij e depozitës në datën 17.04.2019
3
----------------------------------------------Shpenzime për interesa
Te
Klientë – Llogari depozite
Shteti- Tatim mbi të ardhura nga interesat
Kontabilizohet kapitalizimi i interesave të
maturuar në datën 30.04.2019

Shuma debi
70000

Shuma kredi
70000

10000
10000

4500
3825
675

3 pikë për kontabilizimin e saktë të tre veprimeve
2 pikë për kontabilizimin e saktë të dy veprimeve
1 pikë për kontabilizimin e saktë të një veprimi
0 pikë kur nuk kryen asnjë kontabilizim ose i kontabilizon gabim të gjitha veprimet.
Pyetja 20:
Përgjigjja e saktë:
Kontabilizimi i saktë i veprimeve paraqitet në ditarin e mëposhtëm:
Nr.
Artikujt kontabël
Shuma debi
1.
Llogari rrjedhëse e bankës korrespondente
120000
Te
Klientë – Llogari rrjedhëse
Kontabilizohet në datën 02.02.2019 arkëtimi për llogari të
një klienti i shumës së transferuar nga një bankë
korrespondente
2.
------------------------------------------------------------Klientë – Llogari rrjedhëse
55000
Te
Llogari rrjedhëse e bankës korrespondente
Kontabilizohet në datën 15.02.2019 transferta në favor të
një klienti të bankës korrespondente
3.
------------------------------------------------------------Klientë – Llogari rrjedhëse(klienti pagues)
20000
te
Klientë – Llogari rrjedhëse (klienti përfitues)
Kontabilizohet në datën 20.02.2019 transferimi i
urdhëruar nga klienti në favor të një klienti tjetër të së
njejtës bankë.
3 pikë për kontabilizimin e saktë të tre veprimeve
2 pikë për kontabilizimin e saktë të dy veprimeve
1 pikë për kontabilizimin e saktë të një veprimi
0 pikë kur nuk kryen asnjë kontabilizim ose i kontabilizon gabim të gjitha veprimet.
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Shuma kredi
120000

55000

20000

DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
SIPËRMARRJE E AGJENCISË TURISTIKE
1. Qarkoni përgjigjen e saktë.
Themi se qeveria ndërhyn në treg me vendosjen e çmimeve dysheme atëherë kur :
A) Sasia e kërkuar tejkalon sasinë e ofruar;
B) Sasia e ofruar është më e vogël se sasia e kërkuar;
C) Sasia e ofruar tejkalon sasinë e kërkuar;
D) Sasia e kërkuar është e barabartë me sasinë e ofruar;

1 pikë

2. Qarkoni përgjigjen e saktë.
Veprimtaritë turistike në qëndrat historike apo muzeale nxiten nga :
A) Motive njohëse;
B) Motive kurative;
C) Motive kulturore;
D) Motive sportive.

1 pikë

3. Qarkoni përgjigjen e saktë .
1 pikë
Një ndërtesë që ofron akomodim dhe ushqim me çmime ekonomike, ku dhoma ndahet mes disa klientëve të ndryshëm
quhet:
A) Motel;
B) Hostel;
C) Hotel;
D) Resort.
4. Qarkoni përgjigjen e saktë .
1 pikë
Turizmi i cili ka si qëllim lëvizjen jashtë shtetit të personave për të përfaqësuar interesat e një vendi të caktuar quhet:
A) Turizëm kongresual;
B) Turizëm shkencor;
C) Turizëm diplomatik;
D) Turizëm i biznesit.
5. Qarkoni përgjigjen e saktë .
1 pikë
Ndarja e turistëve sipas karakteristikave demografike ka të bëjë me evidentimin e elementëve të matshëm si:
A) Të ardhurat;
B) Qëllimi i blerjes;
C) Stili i jetës;
D) Gatishmëria.

6. Qarkoni përgjigjen e saktë .
1 pikë
Në përcaktimin e çmimit për produktin turistik, duhet të merren në konsideratë shpenzimet operative të cilat përfshijnë
kostot fikse dhe variabile.Nuk është pjesë e kostove fikse:
A) Sigurimet;
B) Makineritë;
C) Ndërtesat;
D) Broshurat.
7. Qarkoni përgjigjen e saktë.
Panairet dhe ekspozitat janë pjesë e kanalit të shpërndarjes që ka të bëjë me:
A) Shënimet dhe njoftimet për shtyp
B) Shkëmbimet tregtare
C) Shoqatat profesionale
D) Shitjet përmes agjencive të udhëtimit

1 pikë

8. Qarkoni alternativën e saktë
Kostot e drejtpërdrejta të një pakete udhëtimi:
A. Janë detyrimisht kosto variabël;
B. Janë kosto fikse;
C. Janë kosto të administrimit të përgjithsëm;
D. Mund të përcaktohen me saktësi cilit udhëtimi i përkasin.

1 pikë

9. Qarkoni alternativën e saktë
Cili nga shpenzimet e mëposhtme klasifikohet si kosto e drejtpërdrejtë e një pakete udhëtimi:
A) Kostot e marketimit dhe reklamës së ndërmarrjes;
B) Kostot e funksionimit të njësive të shitjes;
C) Shpenzimet e akomodimit të turistëve gjatë këtij udhëtimi;
D) Paga e administratorit të ndërmarrjes.

1 pikë

10. Qarkoni alternativën e saktë
Çmimi për njësi i katalogut për një pakete udhëtimi:
A) Përfshin vetëm kostot e udhëtimit dhe fitimin e parashikuar;
B) Nuk përfshin kostot e tërthorta të krijimit të një pakete;
C) Është i njejtë pavarësisht nga sezoni në të cilin kryhet udhëtimi;
D) Ndryshon në vartësi të madhësisë së grupit të udhëtarëve

1 pikë

11. Evidentoni dy prej faktorëve që përcaktojnë elasticitetin e ofertës :
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________

2 pikë
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12. Supozojmë se kërkesa për aksesorë telefonash jepet nga tabela e mëposhtme:
Çmimi
10
20
30
40
50
60

a)
b)
c)

Sasia e Kërkuar D
300
220
140
60
40
0

Sasia e ofruar S
60
100
140
180
220
260

Kërkohet:
Të përcaktohet ekuilibri i tregut Pe= Qe=.
Të argumentohet se për cilët çmime, tregu është në mungesë oferte.
Të argumentohet se për cilat çmime, tregu është me tepricë oferte.

1 pikë
1 pikë
1 pikë

13. Supozojmë se për llogaritjen e CPI dhe normës së inflacionit janë dhënë shportat e mallrave si më poshtë : 20
Sandëich,2 Smart Telefonë, 4 Pepsi,. Tabela e mëposhtme tregon çmimet në lekë (në ALL) të mallrave, sipas viteve
për të tre produktet e shportës.
Sandwich
Telefonë
Pepsi
Viti 2017
11
350
1.5
Viti 2018
14
450
2.25
a) Llogaritni vlerën e shportës për vitin 2017.
b) Llogaritni vlerën e shportës për vitin 2018.
c) Gjeni CPI-në për vitin 2018 kur viti 2017 merret si vit bazë.

1 pikë
1 pikë
1 pikë

14. Një produkt turistik ka tri dimensione.Evidentoni më poshtë ato.
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________

3 pikë

15. Në kërkesën dhe ofertën turistike ndikojnë disa faktorë ndërmjetësues me rëndësi finksionale.Renditni tri prej tyre.
3 pikë
1. ___________________
2. ___________________
3. ___________________
16. Drejtimin e agjencisë së udhëtimit e shohim në aspektin e drejtimit financiar dhe ekonomik. Drejtimi financiar ka të
bëjë me tri elementë. Evidentoni më poshtë ato.
3 pikë
1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________

17. Në fjalitë e mëposhtme :
4 pikë
A. Tregoni cilët janë dy autoritetet përgjegjëse në nivel qëndror për mbarëvajtjen e zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm
1._________________________________
2._________________________________
B. Një nga kulmet e trekëndëshit ku bazohen parimet e zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit është qëndrueshmëria
ekonomike.Evidentoni cilat janë dy kulmet e tjera.
1. _________________________________
2. _________________________________
18. Në fjalitë e mëposhtme
3 pikë
A. Shpjegoni pse në industrinë turistike është e domosdoshme marrja e një informacioni të bollshëm,të qartë.
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
B. Tregoni ku qëndron dallimi i organigramave të agjencive turistike nga njëra –tjetra
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
C. Shpjegoni se nga çfarë duhet të karakterizohet suksesi i një operatori turistik
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
19.
Një operator turistik do të llogarisë cmimin e katalogut për një një paketë udhëtimi duke u bazuar në të dhënat e mëposhtme:
1. Çmimi i synuar nga shitja e një pakete (Kosto e paketës së bashku me fitimin e parashikuar) është 40,000 lekë.
2. Nga çmimi i katalogut do të akordohen 10 % komisione shitësve me pakicë të paketës së udhëtimit.
3. Nga çmimi i katalogut do të akordohen 8% ulje për pagesa me para në dorë.
Kërkohet:
a) Të llogaritet shuma e komisioneve që operatori do të përfshijë në çmim.
1 pikë
b) Të llogaritet shuma e uljeve të çmimeve që do të përfshihen në çmim
1 pikë
c) Të llogaritet cmimi i katalogut
1 pikë
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20.
3 Pikë
Gjatë muajit Mars 2019 një operator turistik ka kryer ndërmjet të tjerave dhe veprimet e mëposhtme:
1. Sipas vërtetimit bankar të datës 01.03.2019 ka arkëtuar 20000 paradhënie për një udhëtim;
2. Sipas faturës Nr.12, Datë 16.03.2019 ka faturuar udhëtimin turistik për të cilin ka arkëtuar paradhënie për një vlerë
prej 67000 lekë;
3. Sipas vërtetimit bankar të datës 26.03.2019 ka arkëtuar nga klienti diferencën e mbetur të vlerës së udhëtimit të
shitur (67000 – 20000 lekë)
Kërkohet:
Të kontabilizohen veprimet e mësipërme në ditar.
(Për asnjërin prej veprimeve nuk do të llogaritet dhe regjistrohet TVSH)
Përshkrimi
1.

----------------------------------------------------------------2.

3.

-----------------------------------------------------------------

Shuma Debi

Shuma Kredi

SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
SIPËRMARRJE E AGJENCISË TURISTIKE
Pyetja 1
Pyetja 2
Pyetja 3
Pyetja 4
Pyetja 5
Pyetja 6
Pyetja 7
Pyetja 8
Pyetja 9
Pyetja 10

C
C
B
C
A
D
B
D
C
D

1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë

Pyetja 11
Faktorët që përcaktojnë elasticitetin e ofertës janë:
1. Madhësia me të cilën rritet kostoja e prodhimit kur rritet prodhimi
2. Sasia e produktit që një firmë mund të magazinojë
3. Natyra /cikli i prodhimit të produktit
4. Periudha e kohës
2 pikë për listimin e saktë të dy faktorëve, 1 pikë për listimin e vetëm një faktori dhe 0 pikë në se nuk listohet asnjëri prej tyre.
Pyetja 12
a) Ekuilibri i tregut është për Pe=30 lekë Qd=Qs=140
b) Tregu është në mungesë oferte për çmimet 10,20,lekë kur sasia e kërkuar më e madhe se sa sasia e ofruar ,Qd>Qs
c) Tregu është në tepricë oferte për çmimet ,40,50,60,lekë kur sasia e kërkuar më e vogël se sa sasia e ofruar ,Qd<Qs
3 pikë për përgjigjen e saktë të tre kërkesave, 2 pikë për përgjigjen e saktë të dy kërkesave, 1 pikë për përgjigjen e saktë të
vetëm 1 kërkese dhe 0 pikë në se nuk jepet përgjigja e asnjë kërkese.
Pyetja 13
Përgjigja e saktë:
a) Vlera e shportës për vitin 2017 =(20*11)+(4*1.5)+(2*350)=926
b) Vlera e shportës për vitin 2018 =(20*14)+(4*2.25)+(2*450)=1189
c) CPI për vitin 2018 kur viti 2017 merret si vit bazë.CPI 2017= Vlera e shportës 2018/Vlerën e shportës
2017=1189/926*100=128
3 pikë për përgjigjen e saktë të tre kërkesave, 2 pikë për përgjigjen e saktë të dy kërkesave, 1 pikë për përgjigjen e saktë të
vetëm 1 kërkese dhe 0 pikë në se nuk jepet përgjigja e asnjë kërkese.
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Pyetja 14
Përgjigja e saktë:
Tri dimensionet e produktit turistik janë:
1. Dimensioni fizik
2. Dimensioni ekonomik
3. Dimensioni subjektiv
3 pikë për përgjigjen e saktë të tre kërkesave, 2 pikë për përgjigjen e saktë të dy kërkesave, 1 pikë për përgjigjen e saktë të
vetëm 1 kërkese dhe 0 pikë në se nuk jepet përgjigja e asnjë kërkese.
Pyetja 15
Përgjigjja e saktë:
Në këtë grupin e faktorëve ndërmjetësues me rëndësi funksionale hyjnë:
1. Agjencitë turistike
2. Transporti turistik
3. Politika turistike
4. Promocioni turistik
3 pikë për përgjigjen e saktë të tre kërkesave, 2 pikë për përgjigjen e saktë të dy kërkesave, 1 pikë për përgjigjen e saktë të
vetëm 1 kërkese dhe 0 pikë në se nuk jepet përgjigja e asnjë kërkese.
Pyetja 16
Përgjigja e saktë
Drejtimi financiar ka të bëjë me:
1. Lëvizjen e parave të përdorura gjatë aktivitetit të një agjencie udhëtimi
2. Shpenzimet dhe të ardhurat
3. Gjetjen e fondeve për përballimin e investimeve të planifikuara
3 pikë për përgjigjen e saktë të tre kërkesave, 2 pikë për përgjigjen e saktë të dy kërkesave, 1 pikë për përgjigjen e saktë të
vetëm 1 kërkese dhe 0 pikë në se nuk jepet përgjigja e asnjë kërkese.
Pyetja 17
Përgjigjja e saktë
a) Dy autoritetet përgjegjëse në nivel qëndror për mbarëvajtjen e zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm janë:
1. Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit (MZHUT) dhe
2. Agjencia Kombëtare e Tuzizmit (AKT)
b) Dy kulmet e tjera të trekëndëshit ku bazohen parimet e zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit janë .
1. qëndrueshmëria ekologjike,
2. qëndrueshmëria social - kulturore
4 pikë për përgjigjen e saktë të katër kërkesave, 3 pikë për përgjigjen e saktë të tre kërkesave, 2 pikë për përgjigjen e saktë
të dy kërkesave, 1 pikë për përgjigjen e saktë të vetëm 1 kërkese dhe 0 pikë në se nuk jepet përgjigja e asnjë kërkese.

Pyetja 18
Përgjigjja e saktë
a) Në industrinë turistike është e domosdoshme marrja e një informacioni të bollshëm,të qartë, sepse produkti turistik
është produkt i paprekshëm, i paperceptueshëm dhe njerëzit nuk mund ta shohin apo ta ndiejnë atë.
b) Organigramat e agjencive turistike dallojnë nga njëra- tjetra në bazë të veprimtarive që kryejnë apo produkteve që
ofrojnë
c) Suksesi i një operatori turistik duhet të karakterizohet nga idetë kreative për afirmimin e itinerareve dhe
destinacioneve të reja turistike.
3 pikë për përgjigjen e saktë të tre kërkesave, 2 pikë për përgjigjen e saktë të dy kërkesave, 1 pikë për përgjigjen e saktë të
vetëm 1 kërkese dhe 0 pikë në se nuk jepet përgjigja e asnjë kërkese.
Pyetja 19
Përgjigja e saktë:
Gjithsej zbritjet që do të akordohen nga çmimi jane 10% + 8 % = 18 % të tij.
Në këtë rast madhësia prej së cilës do të kryhen zbritjet dhe që përfaqëson madhësinë prej 100% është çmimi të cilin
kërkojmë të llogarisim.
Madhësia që ne njohim është ajo që përfaqëson çmimin e synuar nga shitja, e cila përbën: 100% - 18% = 82% të çmimit të
katalogut.
Llogaritjet paraqiten të përmbledhura në tabelën e mëposhtme:
Çmimi i synuar nga shitja
82%
40,000
Komisionet e shitjes me pakicë

10%

4878

Zbritjet për shitje me pagesë të menjëhershme

8%

3902

100%

48780

Çmimi i katalogut

3 pikë për llogaritjen e saktë të komisioneve dhe uljeve që do të përfshihen në çmim dhe të çmimit të katalogut, 2 pikë për
llogaritjen e saktë të të komisioneve dhe uljeve që do të përfshihen në çmim dhe 1 pikë për zgjidhjen e saktë të komisioneve
ose uljeve që do të përfshihen në çmim.
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Pyetja 20
Përgjigjja e saktë:
1.

2.

3.

Përshkrimi
Llogari rrjedhëse bankare
Te
Paradhënie nga klientët
Kontabilizohet paradhënia e arkëtuar nga klientët
sipas vërtetimit bankar
----------------------------------------------------Klientë
Te
Të ardhura nga shitja
Kontabilizohet fatura e shitjes së udhëtimit turistik
----------------------------------------------------Llogari rrjedhëse bankare
Paradhënie nga klientët
Te
Klientë
Sipas vertetimit bankar kontabilizohet shlyerja e
detyrimit nga klienti

Shuma Debi
20000

Shuma Kredi

20000

67000
67000

47000
20000
67000

DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
SIGURIME
1.
A)
B)
C)
D)

Themi se kemi të bëjmë me tepricë kërkese atëherë kur:
Sasia e kërkuar tejkalon sasinë e ofruar;
Sasia e ofruar është më e vogël se sasia e kërkuar;
Sasia e ofruar tejkalon sasinë e kërkuar;
Sasia e kërkuar është e barabartë me sasinë e ofruar.

1 pikë

2.
E)
F)
G)
H)

Investimi për blerjen e aksioneve nga një individ në një kompani konsiderohet:
Rrezik financiar
Rrezik spekulativ
Rrezik I pastër
Rrezik jofinanciar

1 pikë

3.
A)
B)
C)
D)

Matematikisht, primi i pastër është i barabartë me:
Prodhimin e dëmeve që pëson si rregull komuniteti i të siguruarve;
Raportin e dëmeve që pëson si rregull komuniteti i të siguruarve;
Shumën e dëmeve që pëson si rregull komuniteti i të siguruarve;
Diferencën e dëmeve që pëson si rregull komuniteti i të siguruarve.

1 pikë

4.
A)
B)
C)
D)

Cila nga alternativat e mëposhtme është e duhura për llogaritjen e primit të faturuar:
Primi i faturuar = primin kontraktual – bonus + malus;
Primi i faturuar = primin kontraktual + bonus – malus;
Primi i faturuar = primin kontraktual / bonus + malus;
Primi i faturuar = primin kontraktual – bonus / malus.

1 pikë

5. Pavarësisht përkatësisë profesionale e shoqërore të individit duhet të vendosen rregulla të njëjta në drejtim të përfshirjes në skemën
e sigurimeve. Cilin nga parimet e përgjithshme në të cilat mbështetet sistemi i mbrojtjes shoqërore reflekton ky pohim:
1 pikë
A) Parimit të plotësimit;
B) Parimit të universalitetit;
C) Parimit të uniformitetit;
D) Parimit të mjaftueshmërisë.
6. Liçencimi i veprimtarisë së sigurimit kalon në dy faza: Miratim paraprak dhe Liçencim përfundimtar. Në fazën e Liçencimit
përfundimtar depozitohet në AMF:
1 pikë
A) Akt themelimi i shoqërisë së sigurimit;
B) Informacioni mbi infrastrukturën e shoqërisë;
C) Informacioni mbi aksionerët e shoqërisë;
D) Akt emërimi i ekspertit kontabël të autorizuar.
7. Pjesët kryesore të një kontrate sigurimi janë disa. Premtimet kryesore të siguruesit ndaj palës së siguruar shkruhen në pjesën e:
1 pikë
A) Deklarimeve;
B) Përkufizimeve;
C) Marrëveshjeve;
D) Përjashtimeve.
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8.
A)
B)
C)
D)

Kostoja e qerasë për ndërtesën, që kompania e sigurimeve ka marrë për të ushtruar aktivitetin, është kosto:
Fikse;
Mikse;
Variabël;
Prodhuese.

1 pikë

9.
A)
B)
C)
D)

Llogaria “Prime të faturuara “është llogari:
Aktive;
Pasive;
Të ardhurash;
Shpenzimesh.

1 pikë

10.
A)
B)
C)
D)

Cila nga alternativat e mëposhtme është kosto variabël në shoqëritë e sigurimeve:
Interesat në treg;
Shtesat për akumulim;
Skontot;
Bonuset.

1 pikë

11. Ekonomistët dallojnë dy periudha kohore gjatë të cilave studiojnë funksionin e prodhimit: periudhën afatshkurtër dhe periudhën
afatgjatë. Evidentoni më poshtë:
2 pikë
a) Çfarë ndodh me faktorët e prodhimit në periudha afatshkurtra?
______________________________________________________________________________
b) Çfarë ndodh me faktorët e prodhimit në periudha afatgjata?
______________________________________________________________________________
12. Kostot e papunësisë ndahen në kosto sociale dhe kosto ekonomike. Tregoni më poshtë dy nga kostot ekonomike.
2 pikë
a)
______________________________________________________
b)
______________________________________________________
13. Supozojmë se kërkesa për mbajtëse telefonash jepet nga tabela e mëposhtme:
Çmimi
10
20
30
40
50
60

Sasia e Kërkuar D
300
220
140
60
40
0

Sasia e ofruar S
60
100
140
180
220
260

Kërkohet:
d)

Të përcaktohet ekuilibri i tregut Pe=

Qe=

e)

Të argumentohet se për cilat çmime, tregu është në mungesë oferte

1 pikë

f)

Të argumentohet se për cilat çmime, tregu është me tepricë oferte

1 pikë

14. Rreziku nga këndvështrimi i sigurimit duhet të përfshijë katër elemente përbërëse. Tregoni më poshtë ato:
a)
_______________________________________________________________
b)
_______________________________________________________________
c)
_______________________________________________________________
d)
_______________________________________________________________

1 pikë

4 pikë

15. Një kompani sigurimi kërkon të llogarisë sa do të jetë primi për një klient i cili kërkon të sigurojë biznesin e tij nga zjarri dhe incidentet
natyrore. Biznesi ndodhet në autostradën Tiranë-Durrës, një zonë e populluar kryesisht me aktivitet biznesi. Aktuari, pasi ka kryer
llogaritjet ka përcaktuar një marzh fitimi prej 10 € dhe shpenzimesh admninistrative që i takojnë kësaj police sigurimi , në vlerën 120 €.
Të dhënat e marra nga QKB tregojnë se janë rreth 7.000 biznese në zonën në fjalë. Bazuar në statistika kompania vendos të aplikojë një
shtesë për risqe në masën 92 €.Zbritja që i vlerësohet klientit është rreth 100 € ndërsa interesa financiare të arkëtuara janë 15 € . Primi i
Pastër është 400 €.
Kërkohet :
a) Të llogaritet Primi Neto

1 pikë

b) Të llogaritet Primi Bruto

1 pikë

c) Të llogaritet Primi Kontraktual

1 pikë

16. Ada punon në arsim, mësuese. Këtë vit ajo pret një fëmijë dhe së shpejti do të përfitojë lejen e lindjes. Ajo ka një pagë

neto prej 56.000 ALL në muaj. Pasi u konsultua me financën ajo mësoi se sa para do të përfitonte gjatë lejes së lindjes dhe
bëri vlerësimet e saj. Ada mendoi të rikthehet në punë pas periudhës së parë të lejes.

a) Të llogaritet sa para përfiton Ada nga ISSH në muaj për periudhën e parë të lejes së lindjes

1 pikë

b) Të llogaritet sa para përfiton Ada nga ISSH në muaj për periudhën e dytë të lejes së lindjes

1 pikë

c) Të llogaritet sa para përfiton Ada nga ISSH në total për periudhën e parë të lejes së lindjes

1 pikë

17. Llogaritja e përqindjes së mbulimit të demit bëhet duke kaluar në tri hapa. Evidentoni më poshtë ato:
a) _________________________________________________________________________________

3 pikë

b) _________________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________________

18. Znj.Besa kishte firmosur një kontratë sigurimi (kasko të plotë) për makinën e saj me kilometrazh zero dhe me vlerë
fillestare 65.000 Euro. Në harkun kohor të një viti pësoi një aksident prej të cilit makina vlerësohet tërësisht e dëmtuar: dëm
total. Znj. Besa vlerëson alternativat dhe zgjedh nëse do të pranojë dëmshpërblimin e ofruar nga kompania e sigurimit apo
vlerën që i ofron konçesionaria. Kërkohet:
a) Të llogaritet vlera e mbetur e veturës sipas konçesionares
1 pikë
b) Të llogaritet vlera e mbetur e veturës sipas kompanisë së sigurimit për vitin e parë

1 pikë

c) Të tregohet çfarë zgjedhje bën Znj.Besa .

1 pikë

Mosha
e makinës
Viti i parë
Viti i dytë
Viti i tretë
Viti i katërt

Masat e dëmshpërblimit
prej sigurimeve në %
90%
80-90%
70-80%
60-70%

Masat e shpërblimit
Vlera
?

Masat e dëmshpërblimit
prej konçesionares në %
85%
65%
45%
20%

19. Për segmentimin e tregut përdoren katër metoda. Evidentoni më poshtë tri prej tyre:
4) __________________________________________________________________
5) __________________________________________________________________
6) __________________________________________________________________
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Vlera
?

3 pikë

20. Një klient është paraqitur në shoqërinë Eurosig me kërkesën për likuidim dëmi nga shoqëria. Akt ekspertiza nga
vlerësuesi i dëmit paraqet 4000 € dëm, nga e cila 15% e saj është përcaktuar si pjesa e franshizës (pjesa e zbritshme).
Kërkohet:
a) Të llogaritet pjesa e franshizës (pjesa e zbritshme)
1 pikë
b) Të llogaritet shpenzimi i dëmit
1 pikë
c) Të kontabilizohet në ditarin e përgjithshëm shpenzimi i dëmit
1 pikë
d) Të kontabilizohet në ditarin e përgjithshëm likuidimi i dëmit
1 pikë
Ditari i përgjithshëm

Data

Përshkrimi i veprimit

Shuma debi

Shuma kredi

SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
SIGURIME
Pyetja 1
Pyetja 2
Pyetja 3
Pyetja 4
Pyetja 5
Pyetja 6
Pyetja 7
Pyetja 8
Pyetja 9
Pyetja 10

A
A
B
A
D
C
C
D
A
B

1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë

Pyetja 11
A) Në periudha afatshkurtra të paktën njëri nga faktorët e prodhimit mbetet konstant
B) Në periudha afatgjata të gjithë faktorët e prodhimit janë të ndryshueshëm
Nxënësi fiton:
2 pikë
nëse përcakton saktë për secilën periudhë se çfarë ndodh me faktorët e prodhimit
1 pikë
nëse përcakton saktë vetëm për një nga periudhat se çfarë ndodh me faktorët e prodhimit
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Pyetja 12
Përgjigje e plotë
Kostot ekonomike të papunësisë janë:
1) Rënia e GDP-sëpër shkak të papunësisë
2) Individi humb të ardhurat e tij nga puna për shkak të papunësisë
3) Qeveria humbet të ardhurat nga taksat mbi të ardhurat e individëve kur rritet papunësia
4) Qeveria humbet të ardhurat e tatimit mbi fitimin nga firmat, të cilat prodhojnë dhe shesin më pak për shkak të
papunësisë
Nxënësi fiton:
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë dy nga kostot ekonomike të papunësisë
nëse përcakton saktë vetëm një nga kostot ekonomike të papunësisë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
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Pyetja 13
Përgjigje e plotë
d) Ekuilibri i tregut është për Pe=30 lekë Qd=Qs=140
e) Tregu është në mungesë oferte për çmimet 10, 20 lekë kur sasia e kërkuar është më e madhe se sa sasia e ofruar,
Qd>Qs
f) Tregu është në tepricë oferte për çmimet 40,50,60 lekë kur sasia e kërkuar është më e vogël se sa sasia e ofruar,
Qd<Qs
Nxënësi fiton:
3 pikë

nëse përcakton saktë vlerat e kërkuara në të tria kërkesat

2 pikë

nëse përcakton saktë vlerat e kërkuara vetëm në dy nga kërkesat

1 pikë

nëse përcakton saktë vlerat e kërkuara vetëm në një nga kërkesat

0 pikë

nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 14
Përgjigje e plotë
Katër elementët përbërës që duhet të përfshijë rreziku nga këndvështrimi janë:
1) Pasigurinë
2) Matjen e pasigurisë
3) Humbjen
4) Përcaktimin e sasisë financiare të humbje
Nxënësi fiton:
4 pikë

nëse tregon saktë katër elementet përbërëse që duhet të përfshijë rreziku nga këndvështrimi i sigurimit

3 pikë

nëse tregon saktë vetëm tri nga elementet

2 pikë

nëse tregon saktë vetëm dy nga elementet

1 pikë

nëse tregon saktë vetëm njërin nga elementet

0 pikë

Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 15
Përgjigje e plotë
A) Primi Neto = Prim i pastër + shtesa për risqe= 400 € + 92 € = 492 €
B) Primi Bruto = Primi neto + shtesa shpenzime administrimi + shtesa marzh fitimi - interesa financiare të arkëtuara
=492 € +120 € +10 € - 15 € =607€
C) Primi Kontraktual = Primi Bruto ± shtesa(zbritje) të lidhura me klientin= 607 € - 100 € = 507€

Nxënësi fiton:
3 pikë

nëse llogarit saktë vlerat e kërkuara në të tria kërkesat

2 pikë

nëse llogarit saktë vlerat e kërkuara vetëm në dy nga kërkesat

1 pikë

nëse llogarit saktë vlerat e kërkuara vetëm në një nga kërkesat

0 pikë

nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 16
Përgjigje e plotë
A) Për periudhën e parë Ada do të përfitojë 80% të Pagës Neto për çdo muaj (6 muajt e parë)
Paga Neto × 80% = 56,000 ALL / muaj × 80%= 44,800 ALL / muaj
B) Për periudhën e dytë Albana do të përfitojë 50% të Pagës Neto për çdo muaj (6 muajt e dytë)
Paga Neto × 50% = 56,000 ALL / muaj × 50% = 28,000 ALL/muaj
C) Për periudhën e parë të lejes së lindjes = 44,800 ALL/muaj × 6 muaj = 268,800 ALL
Nxënësi fiton:
3 pikë

nëse llogarit saktë vlerat e kërkuara në të tria kërkesat

2 pikë

nëse llogarit saktë vlerat e kërkuara vetëm në dy nga kërkesat

1 pikë

nëse llogarit saktë vlerat e kërkuara vetëm në një nga kërkesat

0 pikë

nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 17
Përgjigje e plotë
Tre hapat për llogaritjen e përqindjes së mbulimit të demit janë
1) Llogaritja e vlerës së sasisë së produkteve × çmimin mesatar të produktit
2) Llogaritja e vlerës së sasisë së dëmit × çmimin mesatar të produktit
3) Llogaritja e përqindjes së mbulimit të dëmit në bazë të raportit të vlerës së dëmit / me vlerën totale të produktit ×
100%
Nxënësi fiton:
3 pikë

nëse evidenton saktë tri hapat për llogaritjen e përqindjes së mbulimit të demit

2 pikë

nëse evidenton saktë vetëm dy nga hapat

1 pikë

nëse evidenton saktë vetëm një nga hapat

0 pikë

Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
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Pyetja 18
Përgjigje e plotë
A) Vlera e mbetur e makinës sipas konçesionares:
65.000 € × 85% = 55.250 €
B) Vlera e mbetur e makinës sipas kompanisë së sigurimit për vitin e parë:
65.000 € × 90% = 58.500 €
C) Zj. Besa zgjedh dëmshpërblimin e ofruar nga kompania e sigurimit.
nëse përcakton saktë përgjigjet e tri kërkesave
nëse përcakton saktë dy nga përgjigjet
nëse përcakton saktë vetëm një nga përgjigjet
Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

Pyetja 19
Përgjigje e plotë
Katër metodat që përdoren në segmentimin e tregut janë:
1) Segmentimi gjeografik
2) Segmentimi demografik
3) Segmentimi psikografik
4) Segmentimi sipas sjelljes
nëse evidenton saktë tri nga metodat që përdoren në segmentimin e tregut
nëse evidenton saktë dy nga metodat
nëse evidenton saktë vetëm një nga metodat
Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

Pyetja 20
Përgjigje e plotë
A) Pjesa e zbritshme = 4000 € x 15 % = 600 €
B) Shpenzimi i dëmit = 4000€ – 600 € = 3400 €
Data

Përshkrimi i veprimit
Shpenzim dëmi
te
Detyrim dëmi

Ditari i përgjithshëm
Shuma debi
3400

Detyrim dëmi
te

Banka

Shuma kredi
3400

3400
3400

Nxënësi fiton:
4 pikë
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse llogarit saktë pjesën e franshizës DHE nëse llogarit saktë pjesën e shpenzimit të dëmit DHE
kontabilzon saktë shpenzimin e dëmit DHE likuidimin e dëmit.
nëse llogarit saktë pjesën e franshizës DHE nëse llogarit saktë pjesën e shpenzimit të dëmit DHE
kontabilzon saktë vetëm shpenzimin e dëmit OSE likuidimin e dëmit.
nëse llogarit saktë pjesën e franshizës DHE nëse llogarit saktë pjesën e shpenzimit të dëmit.
nëse llogarit saktë pjesën e franshizës.
Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
TREGTI
Për pyetjet nga 1-10 rretho vetëm shkronjën që i përgjigjet alternativës së saktë.
1. Çmimi tavan vendoset nga qeveria për të mbrojtur:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Interesat e blerësve
Interesat e shitësve
Interesat e shitësve dhe blerësve
Interesat e saj

2. Ligji i ofertës thekson se, në qoftë se çmimi i një malli ulet, atëherë:
A)
B)
C)
D)

Sasia e ofruar nga ai mall rritet
Sasia e ofruar nga ai mall ulet
Oferta për atë mall ulet
Oferta për atë mall rritet

3. Situata në të cilën ka shumë para` për pak mallra konsiderohet si inflacion:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Grupimin sipas konsumatorëve të veçantë
Grupimin sipas veprimtarive teknike
Ngjashmërinë profesionale
Llojet e produktit që realizojnë

5. Grupimi i ndërmarrjes sipas funksionit ka të bëje me:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Grupimin sipas konsumatorëve të veçantë
Grupimin sipas veprimtarive teknike
Ngjashmërinë profesionale
Llojet e produktit që realizojnë

6. Llogaritë Aktive:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Nga oferta ose kostoja
Nga kërkesa
Galopant
I moderuar

4. Grupimi i ndërmarrjes sipas procesit ka të bëje me:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1 pikë

Kreditohen për shtesat
Debitohen për pakësimet
Debitohen për shtesat
Kanë teprica kreditore
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7. Inventari i përgjithshëm në një ndërmarrje bëhet:
A)
B)
C)
D)

Çdo muaj
Një herë në vit
Dy herë në vit
Katër herë në vit

8. Një nga detyrat themelore të magazinimit është:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1 pikë

Të realizojë promovimin e produkteve të magazinuara
Të llogarisë kostot e produkteve në magazinë
Të ruaj vlerën e mallit që i është besuar për ruajtje
Të sigurojë politika për lëvizjen e produkteve

9. Kur flasim për furnizimin e një tregu të synuar me një shumëllojshmëri produktesh, kemi të bëjmë me funksionin e:
1 pikë
A) Grumbullimit
B) Kategorizimit
C) Fraksionimit
D) Asortimit
10. Tatimpaguesit kanë të drejtë të paraqesin kërkesa ankimore kundrejt një vendimi të organeve tatimore. Rruga hierarkike
fillon me:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Komisionin e Apelit për tatime e taksa
Degën e tatimeve në rreth
Drejtorinë e Përgjithshme në Ministrinë e Financës
Në rrugë gjyqësore pranë seksioneve administrative

11. Në një treg të aksesorëve sportiv, çmimi i raketave ka ndryshuar nga 2 në 4 lekë dhe sasia e ofruar Qs nga 5 në 10 copë.
3 pikë
A) Sa është ndryshimi në përqindje i sasisë së ofruar?
___________________________________________________________________________________
B) Sa është ndryshimi në përqindje i çmimit?
___________________________________________________________________________________
C) Sa është elasticiteti i ofertës në lidhje me çmimin e raketave ?
___________________________________________________________________________________
12. Evidentoni më poshtë tri nga llojet e papunësisë:
3 pikë
1) _________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________
13. Evidentoni më poshtë tri përfitimet e përdoruesit të të mirave nga roli i shumëfishtë i shpërndarjes.
3 pikë
1) _________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________

14. Evidentoni më poshtë tri format e kredisë sipas kriterit të marrësit apo përdoruesit të saj:
1) ________________________________________________________
2) ________________________________________________________
3) ________________________________________________________

3 pikë

15. Rendisni më poshtë cilat janë tri nga kriteret mbi bazën e të cilëve organizohet transporti:
1) ________________________________________________________
2) ________________________________________________________
3) ________________________________________________________

3 pikë

16. Duke marrë në konsideratë elementin e klasifikimit, evidentoni më poshtë tri nga llojet e tregjeve:
3 pikë
1) ________________________________________________________
2) ________________________________________________________
3) ________________________________________________________
17. Sistemi i shpërndarjes duhet të funksionojë në bazë të katër veprimtarive kryesore. Evidentoni më poshtë tri prej tyre:
3 pikë
1) _________________________________________________________
2) ________________________________________________________
3) ________________________________________________________
18. Në lidhje me qiranë financiare, si një nga burimet e jashtme të financimit të ndërmarrjes, shpjegoni më poshtë:
3 pikë
A) Çfarë është qiraja financiare?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
B) Cila është përparësia e qirasë financiare?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
C) Cila është mangësia e qirasë financiare?
______________________________________________________________________________
19. Shpjegoni më poshtë tri nga parimet themelore të etikës profesionale:

3 pikë

A) Besueshmëria/konfidencialiteti
___________________________________________________________________________________________________
B) Shpirti i adoptimit
___________________________________________________________________________________________________
C) Transparenca
___________________________________________________________________________________________________
20. Rendisni më poshtë nga se përbëhet Legjislacioni Tatimor në Shqipëri:
1) ________________________________________________________
2) ________________________________________________________
3) ________________________________________________________
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3 pikë

SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
TREGTI

Pyetja
1
A

Pyetja
2
B

Pyetja
3
B

Pyetja
4
B

Pyetja
5
C

Pyetja
6
C

Pyetja
7
B

Pyetja
8
C

11. Përgjigje:
A) ∆% i Qs =lQ1-Q2l/ (Q1+Q2) / 2= l5-10l / 5+10/2*100 =66.66% ∆% i P = 66.66%
B) ∆% i P =lP1-P2l/ P1+P2/2*100=l2-4l /(2+4)/2=66.66%
C) Es=∆% i Qs /∆% i P=66%/66%=1
12. Përgjigje:
1) Papunësia friksionale/e fërkimit, papunësi vullnetare që ekziston në çdo kohë.
2) Papunësia strukturore, papunësi si rrjedhojë e ndryshimeve strukturore në ekonomi.
3) Papunësi ciklike si rrjedhojë e kalimit në fazat e ciklit, recension, krizë.
4) Papunësia stinore/sezonale në degë si turizmi, ndërtimi, bujqësia.
13. Përgjigje: Nëpërmjet shpërndarjes vihen në dispozicion të mirat në;
1) Vendin ku ndodhet përdoruesi i tyre
2) Sasinë që e kërkon përdoruesi
3) Kohën që i duhen përdoruesit
14. Përgjigje:
1) Kredi për familjen
2) Kredi për biznesin
3) Kredi për administratën publike
15. Përgjigje:
1)Sipas natyrës së ngarkesës
2)Sipas lëvizshmërisë së mjetit transportues
3)Sipas kohës së transportimit
4)Sipas vendit të transportit
16. Përgjigje:
1) Sipas llojit të produkteve dhe qëllimit të përdorimit
2) Sipas madhësisë së rajonit
3) Sipas madhësisë së tregut
4) Sipas llojit të mallrave që këmbehen
17. Përgjigje:
1) Grumbullimi
2) Fraksionimi
3) Kategorizimi
4) Asortimi

Pyetja
9
D

Pyetja
10
B

18. Përgjigje:
A) Qiraja financiare është qiraja që qiramarrësi paguan në adresë të qiradhënësit, për përdorimin e mjeteve (aseteve), me
kusht që në përfundim të afatit të përcaktuar në kontratë, mjeti të kalojë në pronësi të qiramarrësit. Pra një rentë mbi pasurinë.
P.sh. Renta mbi tokën.
B) Përparësia e kësaj forme financimi është se çmimi i pasurisë nuk paguhet menjëherë por gradualisht.
C) Mangësia e kësaj forme financimi është pagesa përgjatë një periudhe të caktuar kohore, e cila mund të shtrenjtohet me
kalimin e kohës.
19. Përgjigje:
A) Besueshmëria/konfidencialiteti - ruajtja e të dhënave e përdorimi i tyre vetëm si detyrim profesional
B) Shpirti i adoptimit - sipas këtij parimi, çdo individ e bën të vetin misionin e shoqërisë, me qëllim ofrimin e një produkti sa më
cilësor.
C) Transparenca - parimi i transparencës është i bazuar në vërtetësinë, saktësinë e tërësinë e informacionit, brenda e jashtë
mjedisit ku zhvillohet biznesi
20. Përgjigje
1)Marrëveshjet ndërkombëtare
2)Ligjet tatimore specifike
3)Aktet nënligjore
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DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
ADMINISTRIM BIZNESI
1. Në qoftë se sasia e ofruar do të jetë më e madhe se sasia e kërkuar do të kemi:
A)
B)
C)
D)

tepricë oferte.
çmimi do të ulët.
çmimi do të jetë i pa ndryshuar.
tepricë oferte dhe çmimi do të ulët.

2. Cila nga termat e mëposhtme tregon një përpjekje të planifikuar që u mundëson
punonjësve përvetësimin e njohurive, e aftësive dhe të sjelljeve, të cilat lidhen me
punën e tyre?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

dëmtimi dhe prerja e pyjeve.
mbetjet urbane.
ngrohja globale.
riciklimi i mbetjeve.

6. Në qoftë se do t’i referohemi tabelës fiskale, cili nivel nuk është
tregues kryesorë i buxhetit?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

përmbushjes.
dëshifrimit.
marrësit.
zhurmës.

5. Biodiverisiteti është një ndër problemet më të mëdha në botë i shkaktuar nga:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

pritje.
mbledhje.
përceptim.
shqyrtim.

4. Procesi i komunikimit përfshin të gjitha opsionet e mëposhtme, përveç:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Planifikimi i burimeve njerëzore.
Menaxhimi i performancës.
Trajnimi.
Rekrutimi.

3. Procesi i marrjes së informacionit dhe i kuptimit të tij është:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Niveli i totalit të të ardhurave.
Niveli i totalit të shpenzimeve.
Niveli i deficitit buxhetor.
Niveli i borxhit.

1 pikë

7. Procesi i përcaktimit të mënyrës se si duhet kryer një detyrë dhe i përcaktimit
të kërkesave që ka kjo detyrë është:
A)
B)
C)
D)

analiza e punës.
përshkrimi i punës.
zhvillimi.
planifikimi i burimeve njerëzore.

8. Ligji i mundësisë së barabartë për punësim ofron mbrojtje nga diskriminimi për
kategoritë e mëposhtme, përveç:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1 pikë

moshës.
racës.
gjinisë.
fesë.

9. Konkurrenca monopolistike është ajo strukture tregu:

1pikë

A)
B)
C)
D)

Ku vepron vetëm një firme dhe brenda degës nuk ka konkurencë.
Ku veprojnë shumë firma konkuruese dhe firmat e reja mund të hyjnë lirisht në degë.
Ku veprojnë shumë firma konkuruese dhe firmat e reja nuk mund të hyjnë lirisht në degë.
Ku ekzistojnë pak firma dhe hyrja e firmave të reja është e kufizuar.

10.

Cili qëllim ekonomik lidhet me të drejtën për të pranuar ose refuzuar një punë? 1 pikë

A)
B)
C)
D)

Liria ekonomike.
Siguria ekononike.
Rritja ekonomike.
Efiçensa ekonomike.

11. Argumentoni 3(tri) nga hapat që duhet të ndërmarrin sipërmarrësit për
të zvogëluar numrin e konsumatorëve që largohen.

3 pikë

a) _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________________
12. Pasuria kombëtare përmbledh pasurine në:

3 pikë

a) ________________________________________________
b) ________________________________________________
c) ________________________________________________
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13. Trego anët negative të borxhit publik:

3 pikë

a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________

14. Babai juaj punon si financier në një kompani private. Paga e tij bruto
është 50.000 leke në muaj. Përveç kësaj, një herë në vit, pas mbylljes së rezultatit
financiar të kompanisë, ai merr edhe një shpërblim të barabartë me dy paga bruto.
Sa është :

3 pikë

a) Tatimi mbi pagën, ____________________________________________
b) Tatimi mbi shpërbimin ________________________________________
c) Shuma totale që paguan në fund të vitit___________________________

15. Shpjegoni si klasifikohen shpenzimet e konsumit:

3 pikë

a) _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________
b) _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________
c) _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________

16. Listoni kategoritë e kostove?

3 pikë

a) ______________
b) ______________
c) ______________

17. Jepni tri arsye pse është i nevojshëm planifikimi i marketingut?
a) _____________________________________________________________
b) _____________________________________________________________
c) _____________________________________________________________

3 pikë

18. Kartela e magazinës për 1 mall të caktuar për muajin Janar 2016 paraqitet
si më poshtë:
Data

Veprimi

01/01/2016
10/01/2016
15/01/2016
25/01/2016
28/01/2016

Gjendje fillestare
Blerje sipas faturës…
Blerje sipas faturës…
Shitje sipas faturës…
Blerje sipas faturës…
Shitje sipas faturës…

Kërkohet:

Hyrje
Sasi

Çmim

1.000
2.000

400
500

2000

Dalje
Sasi

Çmim

1500

500

2000

600

3 pikë
Gjendja
Sasi
Çmim

600

a) Të llogaritet vlera e gjendjes së magazinës në fund të vitit duke përdorur metodën FIFO.

19. Një model database ju është dhënë më poshtë:
Numri i studentit
2312
2324
2367
2380

Emër
Anisa
Gent
Ana
Teuta

3 pikë

Mbiemër
Eltari
Zaja
Bali
Mujo

Data e lindjes
09/01/1991
25/12/1990
14/10/1992
02/07/1994

Indeks
RYA
TBL
AGI
TBR

a) Sa rekorde janë paraqitur? _______________
b) Sa fusha janë paraqitur? ________________
c) Cila fushë shërben si çelës në këtë bazë të dhënash? ____________
20. Pasuria kombëtare përmbledh pasurine në:

3 pikë

a) ________________________________________________
b) ________________________________________________
c) _______________________________________________
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1
D

2
C

3
C

4
A

5
A

6
D

7
B

8
C

9
B

10
A

11. Nxënësi duhet të jap tri nga alternativat e mëposhtme
a) Duhet të përcaktohet dhe të matet norma e mbajtjes së konsumatorëve besnikë.
b) Duhen zbuluar arsyet e humbjes së konsumatorëve dhe të identifikohen ata konsumatorë
që mund të menaxhohen më mirë.
c) Nevojitet të vlerësohet dëmi që i shkaktohet biznesit kur humb konsumatorët. Në rastin e një konsumatori individual,
sipërmarrësi duhet të llogarisë vlerën e humbur kur biznesi fitonte nga ky konsumator.
d) Matja e kënaqësisë së konsumatorëve nëpërmjet sistemit të ankesave dhe sugjerimeve, studimeve mbi kënaqësinë
e blerësve, analizave të blerësve të humbur etj.
12.
a) pronësi të shtetasve të saj, persona fizike dhe juridik ,
b) pasurine e shtetit, të bashkive, komunave, të enteve të së drejtës administrative dhe
c) pasuria e bashkësive fetare e shoqatave bamirësise.
13.
a) Nevoja për ti sherbyer borxhit të jashtëm
b) Rritja e taksave me qëllim që të paguhet interesat e borxhit publik shoqërohet me uljen e efeicencës
c) Zhvendosje kapitali
14.

a) 2.600 lekë në muaj
b) 15.000 lekë
c) 46.200 Lekë

15.
a) Mallrat afatgjatë të konsumit, ku përfshihen artikujt me afat të gjatë përdorimi, si automobila, televizore, mobilje
etj. të cilat nuk konsumohen për periudha të shkurtëra. Shtëpite e banimit nuk përfshihen në konsum por në
investime.
b) Mallrat afatshkurtër të konsumit, ku përfshihen mallra të tillë: si ushqimi, veshjet, karburanti etj, të cilat
konsumohen për një periudhe të shkurtër.
c) Sherbimet , ku përfshihen arsimimi, kujdesi mjekesor transporti, prerja e flokëve etj.
16 .

a) Operative
b) Indirekte
c) Kapitale

17. Nxënësi duhet të jap tri nga përgjigjet e mëposhtme:







Të menduarit në mënyrë sistematike për të ardhmen nga manaxhimi
Koordinim më i mirë i përpjekjeve të kompanise
Zhvillimi i standarteve të përformances më të mirë për kontroll
Mprehja e objektivave dhe politikave
Përgatitja më mire për zhvillime të reja të papritura
Manaxheret kanë një sens të gjallë pjesëmarrjeje

18.
a) Metoda FIFO: mallrat që hyjnë të parat në magazinë do shiten të parat. Pra gjendje në fund do jenë mallrat që
kanë hyrë në fund. Kështu kostoja e mallrave gjendje ose inventarit në fund (KIF) është e barabartë me:
1.000 njësi *400 lekë/njësi = 400.000 lekë
+ 2.000 njësi * 500 lekë/njësi = 1.000.000 lekë
+ 2.000 njësi * 600 lekë/njësi = 1.200.000 lekë
KIF = 5000 njësi =
2.600.000 lekë.
Daljeve 1.500+2.000=3500
Gjëndje 1500 njësi
1000njësi*400=400.000
500 njësi
*500=250.000
1500 si
650.000
Fifo= 1.500 njësi*600= 900.000
19.

20.

a) 20
b) 5
c) Numri i studentit
a) Çmimi rritet sasia ekuilibër ulet
b) Çmimi ulet, sasia ekuiliber rritet
c) Çmimi ulet, sasia ekuiliber ulet
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DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
RRJETE TË DHËNASH

1. Cili është emërtimi i saktë me të cilin njihen rreshtat e një tabele në një bazë të dhënash?
A)
B)
C)
D)

Fushë
Çelës
Rekord
Atribut

2. Cili nga operatorët e mëposhtëm është operator logjik i SQL?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Asnjë
Dinamike
Statike
Classless

6. Kur përdorim një switch shumështresor, në cilën shtresë jemi duke punuar?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Bën dy procese për një cikël ore
Punon në sinkron me ciklin e orës
Përdor arkitekturën dual-channel
Ka më pak tranzistorë

5. Një kompani ka selinë kryesore dhe degët e saj. Të gjitha degët lidhen në internet me lidhje të dedikuar
personale. Çfarë lloj routimi është përdorur në këtë rast?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

<=
>=
=!
!=

4. Pse SDRAM është më i shpejtë se DRAM i zakonshëm?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

And
From
Select
Where

3. Cila nga alternativat e mëposhtme nuk është operator krahasimi?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Shtresën e rrjetit
Shtresën e aplikacionit
Shtresën e prezantimit
Shtresën e sesionit

1 pikë

7. Një klient nuk lidhet dot në Internet. Sipas kërkesës tonë klienti ekzekuton komandën IPCONFIG/ALL
në cmd dhe lexon adresen IP 169.254.1.3. Çfarë problemi ka sistemi?
A)
B)
C)
D)

Sistemi ka një adresë IP statike
Sistemi ka një adresë APIPA
Sistemi ka adresë të gabuar
Sistemi ka një adresë IP classless

8. Si emërtohet domain-i i parë që instalohet në një strukturë të re forest në Active Directory?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Skedari (Folderi)
Grupi
Përdoruesi (Useri)
Njësia Organizative (OU)

10. Cili është rregulli që përdoret për menaxhimin e grupeve të sigurisë?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Forest root domain
Parent root domain
Domain tree root
Domain root

9. Cila nga alternativat e mëposhtme është një objekt konteineri në një Active Directory?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1 pikë

Rregulli AGLP
Rregulli GDLAP
Rregulli AGDLP
Rregulli RBAC

11. Në një rrjet me adresë IP 192. 10.10.0, me 14 hoste dhe 14 subnet-e përcaktoni:
4 pikë
a) Çfarë klase i përket adresa IP?
_________________________
b) Çfarë custom subnetmask ka ky rrjet? _________________________
c) Sa është numri total i subnet-eve?
_________________________
d) Sa është numri total i hostëve?
_________________________
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12. Jepet tabela “Nxënës“, me atributet si më poshtë:

3 pikë

(IDStudent, IDLënda, Profili )
IDStudent
01
02

Lënda
Matematikë
Letërsi

Profili
Zhvillim Web
Rrjete të dhenash

Cila është sintaksa në SQL, e cila llogarit numrin e studentëve që ndjekin kursin në lëndën e matematikës,
për profilin Rrjete të dhënash?

13.Çfarë quajmë pseudokod, algoritëm dhe bllokskemë?

3 pikë
_
_
_

14. Jepet pseudokodi i vëllimit të kubit. Si do të paraqitej ai në bllokskemë?
-fillim
-vendosen të dhënat hyrëse, gjerësia, gjatësia, lartësia e kubit (gjatësia=gjeresia=lartësia=4)
-llogaritët vëllimi duke shumëzuar gjerësinë, gjatësinë dhe lartësine
-afishohet rezultati
-fund

3 pikë

15. Cili është rezultati i ekzekutimit të kodit të mëposhtëm?

3 pikë

#include <iostream>
përdorim hapësirën e emrit std;
int main() {
int x = 8, y = 9, z = 4;
cout
<< "8 / 4 is " << x / z << endl
<< "9 - 4 is " << (float) y - z << endl
<< "8 * 9 është " << x * y << endl;
}

16.Çfarë është sistemi BIOS dhe ku instalohet ai?

2 pikë

17. Nëse përdoruesi, nxënësi, ndodhet tek njësitë organizative, shkolla, të domain-it arsimi.gov.al, cila është
sintaksa e saktë për të referuar këtë përdorues në CLI (command -line interface)?
3 pikë

18. Cili është shërbimi që përdoret për të siguruar një mekanizëm qëndror për menaxhimin e rezolucionit të emrit
NetBIOS në një:
2 pikë
a) kompjuter lokal?
b) rrjet Windows?
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19.a) Çfarë është një Mail Server?

1 pikë

b) Cilat janë disa nga mail server-at më të përdorur? Listoni disa prej tyre.

3 pikë

20.Cilat janë karakteristikat e shërbimit DNS që mundësojnë emërtimin e domain-it?

3 pikë

SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
RRJETE TË DHËNASH

Pyetja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Përgjigjja

C

A

C

B

B

A

B

D

C

C

Pyetja 11
Model përgjigjeje
a. Adresë e klasit C
b. Custom subnet mask 255.255.255.240
c. Nr total i subnet-eve 16
d. Nr total i host-eve 16
4 pikë
hosteve
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë klasën e adresës IP, custom mask-ën, numrin e plotë të subnet-eve, numrin total të
nëse përcakton saktë klasën e adresës IP,
custom mask-ën,
numrin e plotë të subnet-eve,
numrin total të hosteve
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

____________________________________________________________________________________
Pyetja 12

3 pikë

Model përgjigjeje:
SELECT Count(IDStudent)
From Nxënës
Where lënda =”matematikë and profili = “rrjeta të dhënash ;
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë strukturën dhe sintaksën e query në SQL
nëse përcakton strukturën
nëse shkruan vetëm një operator
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
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3 pikë

Pyetja 13

Model përgjigjeje:
a. Pseudokodi është renditja e instruksioneve për zgjidhjen e një problemi të dhënë me fjalë.
b. Algoritmi është një varg instruksionesh të ekzekutueshme
c. Bllokskema është programi i ndertuar përmes simboleve terminale
3 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë pseudokodin, përcakton saktë algoritmin, përcakton saktë bllokskemën
nëse përcakton saktë pseudokodin
nëse përcakton saktë algoritmin
nëse përcakton saktë bllokskemën
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

_____________________________________________________________________________
3 pikë

Pyetja 14
Model përgjigjeje
fillim

gjëresia=4
gjatësia=4
lartësia=4

Vëllimi = gjerësia * gjatësia*latësi

rezultati

fund

3 pikë
1 pikë
2 pikë
0 pikë

nëse përcakton elementet e bllokskemës, shkruan saktë algoritmin
nëse përcakton elementet e bllokskemës
nëse shkruan saktë algoritmin
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

____________________________________________________________________________________
3 pikë

Pyetja 15
Model përgjigjeje
8 / 4 është 2
9 - 4 është 5
8 * 9 është 72
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton rezultatin e programit, bën saktë veprimet matematikore
nëse përcakton saktë rezultatin e programit
nëse bën saktë veprimet
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 16
Model përgjigjeje
a. BIOS (Basic Input/Output System) është grupi i instruksioneve të nivelit të ulët që përmban të gjitha kodet e duhura
për kontrollin e tastierës, ekranit, ndërfaqesve të disqeve, komunikimin serial dhe shumë funksione të tjera
b. Sistemi BIOS instalohet në një qark të memories që mund të përditësohet në mënyrë elektronike.
2 pikë

nëse jep përkufizimin e sistemit BIOS, përcakton vëndin ku instalohet ky sistem

1 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse jep përkufizimin e sistemit BIOS
nëse përcakton vëndin e instalimit
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 17
Model përgjigjeje
cn=nxenesi.ou=shkolla.dc=gov.al
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton sintaksën dhe e shkruan saktë referimin në CLI
nëse përcakton sintaksën
nëse përcakton ose shkruan saktë referimin në CLI
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 18
Model përgjigjeje
a. LMHosts files
b. Windows Internet Naming Service (WINS)
2 pikë
server rrjeti
1 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse identifikon shërbimet që bëjnë menaxhimin e rezolucionit të emrit në NetBIOS për kompjuter lokal dhe
nëse identifikon shërbimet që bëjnë menaxhimin e rezolucionit të emrit në NetBIOS për kompjuter
nëse identifikon shërbimet që bëjnë menaxhimin e rezolucionit të emrit në NetBIOS për server rrjeti
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
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Pyetja 19
Model përgjigjeje
a. Njv mail server është një version elektronik i postierit. Çdo email që dërgohet kalon nëpër një seri mail serverash gjatë rrugës tek marrësi. Kalimi nga njëri kompjuter tek tjeteri ndodh në një kohë shumë të shkurtër.
b. Mail serverat ndahen në dy kategori : mail server hyrës dhe dalës. Mail serverat dalës janë SMTP (Simple Mail
Transfer Protocol) ndërsa hyrës janë POP3 (Post Office Protocol, version 3). Mail server IMAP (Internet
Message Access Protocol) ruan kopje të email-eve në server.
Nëse përcakton mail server-in dhe llojet e mail server-ave që përdoren më shumë sot.
Nëse përcakton se cfarë është një mail server
Nëse përcakton kategoritë e mail server-ave
Nëse percakton llojet e mail server-ave
Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

4 pikë
1 pikë
1 pikë
2 pikë
0 pikë

Pyetja 20
Model përgjigjeje
a. Emrat DNS janë user-friendly
b. Emrat DNS qëndrojnë me konstant se adresat IP
c. DNS i lejon përdoruesit te lidhen me serverat lokal duke përdorur konvencione emërimi si internet.
3 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse shkruan tri karakteristika të DNS
nëse shkruan vetëm njërën nga karakteristikat
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
MBËSHTETJE E PËRDORUESVE TË TIK

1. Një kompjuter, i cili është pjesë e një rrjeti, quhet:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Nyje
Terminal
Klient
Online

2. NIC është shkurtim për:
A)
B)
C)
D)
3.
A)
B)
C)
D)
4.
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Network Internal Card
Network Internet Client
Network Interface Card
Network Input Card
IP adresa nënkupton:

1 pikë

Internet Protocol
Intranet protocol
Internal protocol
Internal power
Si quhet pajisja qendrore e rrjetit në topologjinë STAR?
Nyje
Router
Hub
Modem

5. Cilat janë protokollet që përfaqësojnë modelin e komunikimit me katër shtresa?
A)
B)
C)
D)
6.
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1 pikë

TCP
IP
ISP
TCP/IP
Cilën portë përdor protokolli i transferimit FTP?

1 pikë

Port 6
Port 8
Port 20
Port 21
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7. Cili nga veprimet e mëposhtme nuk është detyrë e sistemit të operimit?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Menaxhimi i memories
Menaxhimi i viruseve
Menaxhimi i diskut
Menaxhimi i proceseve

8. Çfarë afishon programi i mëposhtëm?

1 pikë

#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 1, b = 2, c = 3; c
= a == b; printf("%d",
c); return 0;
}

A)
B)
C)
D)

0
1
2
3

9. Cili është instruksioni SQL, që përdoret për të futur një vlerë të re në një bazë të dhënash?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

INSERT NEW
INSERT INTO
ADD NEW
ADD RECORD

10. Cili është instruksioni HTML, që përdoret për të futur imazhin e rujatur me emrin “foto” në një faqe web ? 1 pikë
A)
B)
C)
D)

<image src="foto.gif" alt="Natyre">
<img alt="Natyre">foto.gif</img>
<img src="foto.gif" alt="Natyre">
<img href="foto.gif" alt="Natyre">

11. Emërtoni të paktën tri prej pjesëve të kompjuterit të paraqitur në figurë. Shpjegoni funksionin e këtyre pjesëve.
3 pikë
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

12.
a. Cili është roli i AD DS (Active Directory Domain Service)?

1 pikë

b. Përshkruani dy shërbime të saj.

2 pikë

13. Cili është ndryshimi midis disqeve fizike dhe logjike?

2 pikë

14. Përshkruani tre ndryshime midis rrjetave Client-Server dhe atyre Peer to Peer.

3 pikë
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15. Ndërtoni bllokskemën që ilustron algoritmin për zgjidhje n e problemit të dhënë.
Kontrolloni nëse një numër i dhënë është çift apo tek dhe afishoni mesazhin përkatës për çdo rast.

4 pikë

16. Shkruani programin në gjuhën C, i cili bën renditjen e një vektori në rend rritës.

3 pikë

17. Plotësoni kodin SQL duke perdorur JOIN, në mënyrë që të përzgjidhni të gjithë rregjistrimet e tabelës
Nxenesit, bashkë me ato rregjistrime të tabelës Mesuesit, për të cilat kemi perputhje të vlerave të ID.
2 pikë
SELECT *
FROM Mesuesit
ON Mesuesit.ID=Nxenesit.ID;
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18. Cilat janë avantazhet e përdorimit të imazheve SVG?

4 pikë
__
_
_
_

19. Shjegoni tipet e mëposhtme të imazheve.

5 pikë

1) JPG
2) GIF

_

3) PING

_

4) SVG
5) TIFF

20. Përse skedarët audio AAC, shkarkohen më shpejt nga interneti?

1 pikë

SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
MBËSHTETJE E PËRDORUESVE TË TIK

Pyetja
Pergjigja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

C

A

C

D

D

B

A

B

C

11. Emërtoni të paktën tri prej pjesëve të kompjuterit të paraqitur në figurë. Shpjegoni funksionin e këtyre pjesëve.
3 pikë
1.Grupi i ushqimit
2.CD ROM
3.RAM
4.HARD DRIVE
5.CPU
6.Karta Grafike
7.Ventilatori
8.MatherBoard
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12.
a) Cili është roli i AD DS (Active Directory Domain Service)?
1 pikë
Active Directory Domain Services (AD DS) sherben si nje server në Active Directory. Ajo lejon administratorët të menaxhojnë
dhe te ruajnë informacionin rreth burimeve nga një rrjet, si dhe të dhënat e aplikacioneve, në një bazë të dhënash. AD DS
gjithashtu mund të ndihmojë administratorët të menaxhojnë elementet e rrjetit (kompjuterët dhe përdoruesit përfundimtarë)
dhe riorganizimin e tyre sipas nje hierarkie te caktuar.
b) Përshkruani dy shërbimetë saj.
2 pikë
Sherbimi

Pershkrimi

Transparenca e
vendndodhjes

Kamundesi te gjeje te dhenat e nje useri ,grupiaposherbimirrejti pa
paturadresen e objektit.

Tëdhënat e objektit

Eshte ne gjendjetëruajetëdhënat e përdoruesit,
grupitaposhërbimitnënjëpemëhierarkike

Query

Eshte ne gjendje te lokalizoje nje object duke kerkuar (properties) te
ketijobjekti.

13. Cili eshte ndryshimi midis disqeve fizike dhe logjike?

2 pike

Disk fizik i referohet një HDD fizike aktuale (ose grup në një konfigurim hardware RAID), ndërsa Disk Logjik i referohet një
hapesire që është krijuar në atë disk.

14. Pershkruani 3 ndryshime midis rrjetave Client-Server dhe atyre Peer to Peer.

3 pike

1. Dallimi kryesor midis rrjetit Client-Server dhe Peer-to-Peer është se ekziston një server i dedikuar dhe klientë të
veçantë në modelin e rrjetit klient-server, ndërsa në peer-to-peer çdo nyje mund të veprojë si server ashtu edhe
klient .
2. Në modelin klient-server, serveri ofron shërbime për klientin. Megjithatë, në peer-to-peer, secili klient mund të ofrojë
shërbime dhe gjithashtu mund të kërkojë për shërbimet.
3. Në modelin klient-server, të dhënat ruhen në një server të centralizuar, kurse Peer-to-Peer çdo klient ka të dhënat e
veta.
4. Në modelin peer-to-peer, serverët shpërndahen në një sistem, kështu që ka më pak shanse që serveri të
mbingarkohet, por në modelin klient-server ekziston një server i vetëm që u shërben klientëve, kështu që ka më
shumë që serveri të mbingarkohet.
5. Modeli klient-server është më i shtrenjtë për t'u zbatuar sesa peer-to-peer.
6. Modeli klient-server është më i shkallëzueshëm dhe i qëndrueshëm se peer-to-peer.

15. Ndertoni bllokskemen qe ilustron algoritmin per zgjidhjen e problemit te dhene.
Kontrolloni nese nje numer i dhene eshte cift apo tek dhe afishoni mesazhin perkates per cdo rast.
4 pike #include <stdio.h>
main()
{
int num1, rem1;

}

printf("Input an integer : ");
scanf("%d", &num1);
rem1 = num1 % 2;
if (rem1 == 0)
printf("%d is an even integer\n", num1);
else
printf("%d is an odd integer\n", num1);
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16. Shkruani programin ne gjuhen C i cili ben renditjen e nje vektori ne rend rrites.
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int i,a[10],temp,j;
clrscr();
cout<<"jep 10 numra te ndryshem: \n";
for(i=0;i<=10;i++)
{
cin>>a[i];
}
cout<<"\n te dhenat para renditjes: ";
for(j=0;j<10;j++)
{
cout<<a[j];
}
for(i=0;i<=10;i++)
{
for(j=0;j<=10-i;j++)
{
if(a[j]>a[j+1])
{
temp=a[j];
a[j]=a[j+1];
a[j+1]=temp;
}
}
}
cout<<"\n te dhenat pas renditjes: ";
for(j=0;j<10;j++)
{
cout<<a[j];
}
getch();
}

3 pike

17. Plotesoni kodin SQL duke perdorur JOIN, ne menyre qe te perzgjidhni te gjithe rregjistrimet e tabeles Nxenesit bashke
me ato rregjistrime te tabeles Mesuesit per te cilat kemi perputhje te vlerave te ID.
2 pike
SELECT *

FROM Mesuesit
RIGHT JOIN Nxenesit

ON Mesuesit.ID=Nxenesit.ID;
18. Cilet jane avantazhet e perdorimit te imazheve SVG?

4 pike

Avantazhet e përdorimit të SVG mbi formatet e tjera të imazhit (si JPEG dhe GIF) janë:
• Imazhe SVG mund të krijohen dhe të redaktohen me çdo editor teksti.
• Imazhet SVG mund të kontrollohen, indeksohen, shkruhen dhe kompresohen.
• Imazhet SVG janë të shkallëzueshme.
• Imazhet SVG mund të printohen me cilësi të lartë në çdo rezolucion.

19. Shjegoni tipet e meposhtme te imazheve.
1.
2.
3.
4.
5.

5 pike

JPG _______________________________________________
GIF _______________________________________________
PNG _______________________________________________
SVG _______________________________________________
TIFF _______________________________________________

1. JPEG (JAY-peg) është një skedar grafik i prodhuar sipas një standardi nga një grup ekspertësh ISO / IEC që zhvillon
dhe mirëmban standardet për një suitë të algoritmeve për skedarët e imazhit kompjuterik. JPEG zakonisht kanë një .jpg
file extension.
2. GIF qëndron për Graphics Interchange Format. GIF përdor tipin e të dhënave të rasterit 2D dhe është koduar në binar.
Fotografi GIF zakonisht kanë zgjerimin .gif.
3. PNG është per Portable Network Graphics. Ky tip eshtë një format skedari për kompresimin e imazhit dhe është
projektuar për të siguruar një numër përmirësimesh mbi formatin GIF. Ashtu si një GIF, një skedar PNG është i ngjeshur
në modalitetin lossless (që do të thotë që të gjitha informatat e imazhit të rivendosen kur skedari është dekompresuar
gjatë shikimit). Dosjet zakonisht kanë një .png zgjerim.
4. SVG është Graphics Vector Scalable, ai ben përshkrimin e një imazhi si një aplikacion i XML. Çdo program i tillë ashtu
si një shfletues që njeh XML mund të shfaqë imazhin duke përdorur informacionin e dhënë në formatin SVG.
Skalabiliteti do të thotë që skedari mund të shikohet në ekranin kompjuterik të çfarëdo madhësie dhe rezolucioni, nëse
ekrani i vogël i një smartphone ose një ekran i gjerë i një kompjuteri. Dosjet zakonisht kanë .svg extension.
5. TIFF është një format i zakonshëm për shkëmbimin e imazheve grafike (bitmap) midis programeve të aplikimit, duke
përfshirë ato që përdoren për imazhet e skanerit. Një skedar TIFF mund të identifikohet si skedar me prapashtesën e
një .tiff ose ".tif" file name.

20. Perse skedaret audio AAC, shkakohen me shpejt nga interneti?
AAC eshte nje format audio i kompresuar, prandaj shkarkohet me shpejt.
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1 pike

DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
ZHVILLIM WEBSITE
1. Cila nga alternativat e mëposhtme përfaqëson një software sistemi?
A)
B)
C)
D)

Procesuesi i fjalëve
Kalkulimi i tabelave
Web shfletuesi
Sistemi operativ

2. Cila nga programet e mëposhtme klasifikohet si web browser?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Microsoft Office
Norton
Windows XP
Internet Explorer

3. Cili nga funksionet e mëposhtëm nuk përfshihet në grupin e funksioneve të Microsoft Excel?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1 pikë

Min()
Average ()
Top()
Count()

4. Nëse për ndonjë arsye ndërpresim edhe rifillojmë njëkohësisht punën me kompjute r, cilën komandë do
të përdorim?
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Stand By
Turn Off
Restart
Shut Down

5. Cila është alternativa e saktë për krijimin e një hyperlink në HTML?
A)
B)
C)
D)

<a href="http:// google.com"> Google </a>
<a name=" http:// google.com "> Google </a>
<Google ></a>
<url=" http:// google.com ">Google

6. Cila nga shprehjet SQL, përdoret për të afishuar numrin maksimal të rekodeve në tabelën me emrin
Nxenes?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

SELECT COUNT() FROM Nxenes
SELECT MAX (*) FROM Nxenes
SELECT AVG FROM Nxenes
SELECT SUM FROM Nxenes

1 pikë

7. Komanda "Transition "është pjesë e programit aplikativ:
A)
B)
C)
D)

Power Point
Outlook
Excel
Word

8. Cila nga komandat përdoret për konfigurimin e fletës së punës në paketën Office?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1 pikë

print preview
properties
page
page setup

9. Nëse do të na duhet të kopjojmë një file nga një vendodhje në një tjetër, cilën prej komandave të LINUX
duhet përdorim?
1 pikë
A)
B)
C)
D)

cd file 1 file2
cp file 1 file2
ch file 1 file2
chown file 1 file2

10. Cila nga sintaksat e mëposhtme realizon shtimin e një ngjyre background-i në HTML?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

<body color="red">
<body bgcolor="red">
<background>red</background>
<body background="red">

11. Plotësoni fjalitë e mëposhtme:
2 pikë
a. Tagu
b. Tagu

përdoret për krijimin e formave në HTML.
realizon tekstin me madhësi më të madhe .
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12. Shkruani përgjigjen e saktë. Cili është output-i i kodit të mëposhtëm?

2 pikë

var string1 = "PHP, ";
var string2 = "Javascript ";
var string3 = "CSS ";
document.write(string1 + string2);
document.write(string1 + string3);

13. Shkruani sintaksën në CSS që i jep një paragrafi të dhënë këto cilësi:
width: 200px; height: 150px; padding:10px; border: 3px solid black ; text-decoration:none.

3 pikë

14. Shkruani kodin php, për realizimin e query-së, për futjen e të dhënave në tabelën Student, me këto atribute:
id=01, emër=Eni, mosha=18, adresa= Tiranë, drejtimi =Zhvillim Web .
2 pikë

15. Shkruani kodin HTML që ndërton tabelën e mëposhtme:
Student
XXX
YYY

Mosha
18
20

Profili
Zhvillim Web
Rrjeta kompjuterike

4 pikë

16. Përkufizoni më poshtë tre tipet e lidhjeve në bazën e të dhënave relacionale .

3 pikë

1.
2.
3.

17. Plotësoni vendet bosh. Në PHP për marrjen e të dhënave të dërguara, me metodën GET, përdoret
variabla
_, ndërsa për marrjen e të dhënave të dërguara me metodën POST përdoret variabla

18. Baza e të dhënave “KURSET”, përmban tabelat më poshtë:

.
2 pikë

4 pikë

Profesor(ID, emër , status, pagë)
Kurs (kurs_kod, emër, kredite)
Rregjistrim (kurs_kod, semestër, ID)
Gjeni emrat dhe kodet e profesorëve të cilët kanë dhënë mësim në kursin ‘CSC6710’ p ër semestrin e dytë.

19. Të shpjegohen më poshtë tri karakteristikat kryesore të Web Browser-it.
a. Multitasking

3 pikë
_

b. Bandwidh
c. Ndërfaqja grafike

20. Zhvillimi i një aplikimi web kalon në disa faza specifike. Ndërtoni diagramën që paraqet këto faza sipas
radhës që ato ndjekin .
5 pikë
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SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
ZHVILLIM WEBSITE

Pyetja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Përgjigjja

D

D

C

C

A

B

A

D

B

B

Pyetja 11
Model përgjigjeje
1.<form>
2. <h1>
2 pikë

Nëse përcakton saktë sipas sintaksës për secin rast taget e mësipërme për secilën kërkes.

1 pikë

Nëse përcakton saktë sipas sintaksës dhe këekesës vetëm njërin prej tageve

0 pikë

Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 12
Model përgjigjeje
PHP,Javascript PHP,CSS
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse shkruan saktë dy outputet sipas sintaksës së mësipërme
nëse shkruan : PHP,Javascript ose PHP,CSS
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

Pyetja 13
Përgjigje:
p{ width: 200px;
height: 150px;
padding:10px;
border: 3px solid black;
text-decoration:none ;
}
3 pikë
nëse shkruan saktë përgjigjen sipas sintaksës së mësipërme duke përcaktuar të gjithë elementet e
kërkuar më sipër për stilimin e paragrafit .
2 pikë
nëse shkruan saktë përgjigjen sipas sintaksës por nuk përcakton të paktën tri prej elementeve të dizenjimit
të paragrafit përshembull width,height,padding,border apo text-decoration
1 pikë
nëse shkruan saktë përgjigjen sipas sintaksës por përcakton të paktën dy prej elementeve të dizenjimit të

paragrafit përshembull width,height,padding,border apo text-decoration
0 pikë
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

Pyetja 14
Përgjigje:
$query=mysql_query("INSERT INTO Student values(01,'Eni',18, 'Tiranë', 'Zhvillim Web' )");
2 pikë
1 pikë
në tabel .
0 pikë

nëse shkruan saktë përgjigjen sipas sintaksës përcakton të gjithë vlerat që duhet të insertoj në tabel
nëse shkruan saktë përgjigjen sipas sintaksës por përcakton të paktën dy prej vlerave që duhet të insertoj
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

Pyetja 15
Përgjigje:
<table>
<tr>
<th> Student </th>
<th> Mosha </th>
<th> Profili</th>
</tr>
<tr>
<td> XXX </td>
<td> 18 </td>
<td> zhvillim Web </td>
</tr>
<tr>
<td> YYY </td>
<td> 20 </td>
<td> Rrjeta kompjuterikë </td>
</tr>
</table>
4 pikë

nëse shkruan saktë përgjigjen sipas sintaksës përkatëse të paraqitur më sipër.

3 pikë
nëse shkruan saktë përgjigjen sipas sintaksës përkatëse të paraqitur më sipër por nuk përcakton një prej
tageve të krijimit të tabelës <table>, titullit të saj <th> , rreshtit <tr> apo kolonës <td>
2 pikë
nëse shkruan saktë përgjigjen sipas sintaksës përkatëse të paraqitur më sipër por nuk përcakton dy prej
tageve të krijimit të tabelës <table>, titullit të saj <th> , rreshtit <tr> apo kolonës <td>tabel
1 pikë
nëse shkruan saktë përgjigjen sipas sintaksës përkatëse të paraqitur më sipër por nuk përcakton tri prej
tageve të krijimit të tabelës <table>, titullit të saj <th> , rreshtit <tr> apo kolonës <td>
0 pikë

nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare
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Pyetja 16
Përgjigje:
Tri tipet kryesore të lidhjeve në bazën e të dhënave janë:
1. Unare ( Një lidhje apo relacion ku tabelat e një baze të dhënash lidhet me veten,pra relacion brenda së njëjtës tabel )
2. Binare (Një lidhje apo relacion midis dy tabelave ku lidhja realizohet nëpërmjet atributreve të përbashkët që zakonisht
janë celsat primar dhe sekondar )
3. Ternare (Një lidhje apo relacion midis te paktën tri tabelave ku lidhja realizohet nëpërmjet atributreve të përbashkët që
zakonisht janë celsat primar dhe sekondar )
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përgjigjet saktë për të tri tipet e lidhjeve duke dhënë edhe përkufizimin përkatës si më sipër
nëse përgjigjet saktë për të dy prej tipeve të lidhjeve duke dhënë edhe përkufizimin përkatës si më sipër
nëse përgjigjet saktë për një prej tipeve të lidhjeve duke dhënë edhe përkufizimin përkatës si më sipër
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

Pyetja 17
Përgjigje: $_GET, $_ POST
2 pikë
nëse përgjigjet saktë për të dy metodat e kërkuara sipas sintaksës përkatëse si më sipër
$_GET, $_ POST edhe sipas radhës së kërkuar
1 pikë
nëse përgjigjet saktë për një prej metodave e kërkuara sipas sintaksës përkatëse si më sipër
$_GET ose $_ POST edhe sipas radhës së kërkuar.
sipër
0 pikë

nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

Pyetja 18
Përgjigje:
SELECT emër, ID
FROM profesor join rregjistrim on
profesor.ID =rregjistrim.ID join kurs on
rregjistrim. kurs_kod = kurs.kurs_kod
WHERE kurs_kod = CSC6710 and semester ='dytë';
4 pikë
nëse përgjigjet saktë duke përcaktuar të gjithë operatorët e SQL sipas sintaksës përkatëse si më sipër
duke ndjekur radhën e krijimit të nje query Select,From edhe Where së bashku me atributet përkatëse të kërkuara duke
percaktuar saktë kushtet lidhëse .
3 pikë
nëse përgjigjet saktë duke përcaktuar të gjithë operatoret e SQL sipas sintaksës përkatëse si më sipër
duke ndjekur radhën e krijimit të nje query Select,From edhe Where së bashku me atributet përkatëse të kërkuara por nuk

përcakton njerin prej kushteve ose të dy, nuk përcakton saktë lidhjen midis tabelave me anë te operatorit join edhe me anë të
celsave përkatës.
2 pikë
nëse përgjigjet saktë duke përcaktuar të gjithë operatoret e SQL sipas sintaksës përkatëse si më sipër
duke ndjekur radhën e krijimit të nje query Select,From edhe Where së bashku me atributet përkatëse të kërkuara por nuk
përcakton asnjë prej kushteve të kërkuara , nuk përcakton saktë lidhjen midis tabelave me anë te operatorit join edhe me anë
të celsave përkatës.
1 pikë
nëse shkruan vetëm strukturën e query-t duke përcaktuar vetëm tre operatorët bazë Select (atributet )
,From(emrat e tabelave ),Where
0 pikë
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare
Pyetja 19
Përgjigje:
1.Mutitasking është aftësia e web browserit pë të hapur shumë programe apo aplikacione në të njëjtën kohë
2.Bandwidth përcakton kapacitetin e të dhënave që mbarten nga web browseri për një njësi kohe të caktuar
3.Ndërfaqja grafike (GUI) përcakton një program i cili mundëson ndërveprimin midis përdoruesve dhe web browserit
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse i shkruan saktë përkufizimin për të tri karakteristikat e mësipërme
nëse i shkruan saktë përkufizimin për dy prej karakteristikat e mësipërme
nëse i shkruan saktë përkufizimin për një prej karakteristikat e mësipërme
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 20
Përgjigje:
1
Analiza e
kërkesave

2
Zhvillimi

3

4

Krijimi i
Prototipit

Testimi

5 pikë
4 pikë
3 pikë
2 pikë
1 pikë

nëse i shkruan të pesë fazat e zhvillimit të një aplikimi web të listuara më sipër
nëse katër prej fazave të zhvillimit të një aplikimi web të listuara më sipër
nëse tri prej fazave të zhvillimit të një aplikimi web të listuara më sipër
nëse dy prej fazave të zhvillimit të një aplikimi web të listuara më sipër
nëse një prej fazave të zhvillimit të një aplikimi web të listuara më sipër

0 pikë

nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

216

5
Mirëmbajtja

DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
RRJETE TË DHËNASH (PILOT-GIZ)
1. Cila nga veprimet e mëposhtme NUK është funksion i veprimeve logjike?
A)
B)
C)
D)

AND
NOT
%
OR

2. Proçesori (CPU-Central Processing Unit) dallohet kryesisht nga shpejtësia dhe
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1 pikë

tracert
ping
ipconfig
nslookup

5. Cila nga të mëposhtmet NUK bën pjesë në tipet e AD(Active Directory)?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Modeli OSI
Modeli hybrid
Modeli TCP/IP
Modeli UDP/IP

4. Cila nga komandat e mëposhtme shërben për të testuar lidhjen e dy hosteve?
A)
B)
C)
D)

_.

Madhësia fizike
Numri i berthamave
Skema e motherboard-it
Sistemi Operativ

3. Cili nga Modelet e Shtresëzuara ndryshe njihet me emërtimin Modeli i Internetit?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1 pikë

Universal Groups
Directory Local Groups
Global Groups
Domain Local Groups

6. Cila nga kategoritë e komandave SQL të mëposhtme përdoret për të menaxhuar të dhënat brenda tabelave?
1 pikë
A) DDL
B) TCL
C) DML
D) DCL

7. Cila nga komandat e mëposhtme përdoret për të ndryshuar vlerat e rekordeve ekzistuese?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

INSERT
UPDATE
CREATE
SELECT

8. Cila nga të mëposhtmet NUK bën pjesë në skemën e proçesit të kompresimit JPEG?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

DCT (Discrete Cosine Transform)
Enkodimi
Kuantizimi
Kompresimi

9. Cila nga alternativat e mëposhtme tregon emërtimin e saktë për SSL?
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Secure Socket Layer
Secure Session Layer
Secure Socket Layout
Secure Session Layout

10. Cili nga konceptet e mëposhtme NUK është parim i trekëndëshit të sigurisë ?
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Confidentiality
Independence
Integrity
Availability

11.Konvertoni:
a. numrin binar 11111000101101001 në hekzadecimal.

2 pikë

b. numrin hexadecimal A8516 në dhjetor.
2 pikë
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12. Renditni 4 (katër) porta të motherboard-it duke shpjeguar dhe përdorimin e tyre.

4 pikë

1.
2.
_
3.
_
4.

13. Në topologjinë RING kompjuterat janë të lidhur të gjithë në një kabull rrethor. Shkruani 2 (dy) nga përparësitë e
kësaj topologjie.
2 pikë
1.

_
_

2.

_
_

14. Referuar standarteve të rrjetit IPv4 dhe IPv6, shkruani 3 (tre) ndryshime që kanë këto nga njëra-tjetra.
IP v 4

3 pikë

IP v 6

1.

1.

2.
3.

2.
3.

15. Plotësoni vendet bosh në hiearkinë e DNS-së:
2 pikë

16. Lidhni me shigjetë për secilin RAID, karakteristikën e duhur:
RAID 0
RAID 1

2 pikë

Performancë e lartë
Të gjitha të dhënat janë të dublikuara
Nuk ka mbrojte të dhënash
Disk mirroring

17. Jepet tabela Porositë.
Klient_ID
23002
23002
23002

Klient_Emër Datë_Blerje
Arben Stogu
20/12/2016
Arben Stogu
20/12/2016
Arben Stogu
20/12/2016

Qyteti
Tiranë
Durrës
Tiranë

Produkti
Këmishë
Pantallona
Çantë

Çmimi
25
55
85

Sasia
3
2
1

a. Të ndërtohet query-ja, e cila të paraqesë rekordet e shitjeve nga qyteti ‘Tiranë’, për produkte me çmim
më të madh se 50.

2 pikë

b. Të afishohet tabela që del nga ekzekutimi i query-së.

2 pikë
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18. Të kodohet mesazhi i mëposhtëm duke përdorur alogritmin Huffman.

4 pikë

SUKSESE

19. Përshkruani sulmin ‘man-in-the-middle’. Ndërtoni figurën përshkruese të këtij sulmi.

2 pikë

20. Ndërtoni skemën që përshkruan përdorimin e SIP(Session Initiation Protocol), duke identifikuar nivelet. 3 pikë
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SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
RRJETE TË DHËNASH (PILOT-GIZ)

Pyetja
Përgjigjja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

B

C

B

B

C

B

B

A

B

Pyetja 11
Model përgjigjeje
a)

b)

4 pikë

nëse përcakton qarte radhen e veprimeve dhe nxjerr rezultatin e sakte per te dyja kerkesat.

3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton qarte radhen e veprimeve per te dyja kerkesat
nëse përcakton qarte radhen e veprimeve ose nxjerr sakte rezultatin per te dyja kerkesat
nese percakton sakte te pakten njeren nga radhet e veprimeve
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 12
Model përgjigjeje
e. Standardi USB (Universal Serial Bus)u krijua për të lidhur kompjuterat me pajisje nga më të ndryshmet.
f. Portat Ethernet përdoren për të lidhur një kompjuter në rrjet.
g. Portat PS/2 u krijuan për të lidhur tastierën dhe mausin me kompjuterin.
h. Portat seriale përdoren për të lidhur modema apo pajisje të tjera komunikimi me shpejtësi të ulët.
i. Portat paralele përdoren për të lidhur printera apo pajisje të tjera që kërkojnë shpejtësi të lartë.
j. Portat grafike VGA dhe DVI përdoren për të lidhur kartën grafike të instaluar në kompjuter me një monitor ose një
projektor.
k. Portat HDMI përdoren për të shkëmbyer sinjale digitale jo vetëm video, por edhe audio.
l. Portat audio janë porta femër të rrumbullakëta, të rrethuara me ngjyra të ndryshme dhe përçojnë sinjal analog ose
digital.

m. Porta MIDI përdoret për të lidhur kompjuterin me sintentizatorët dhe pajisje të tjera elektronike.
n. Portat FireWire përdoren kryesisht në kompjutera të specializuar për lidhje me kamerat digitale dhe pajisje të tjera
audiovizuale.
nëse pergjigjet per 4 nga portat e listuara sebashku me pershkrimin perkates
nëse pergjigjet per 3 nga portat e listuara sebashku me pershkrimin perkates
nëse pergjigjet per 2 nga portat e listuara sebashku me pershkrimin perkates
nëse pergjigjet per 1 nga portat e listuara sebashku me pershkrimin perkates
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

4 pikë
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë
Pyetja 13

Model përgjigjeje
1.
2.
3.
4.

Dobesimi i signalit eshte i paket
Nyjet ne rrjet jane te pergjegjshme per perforcimin e tij.
Nuk ka përplasje.
Është më e lehtë të gjenden gabimet te pajisjet dhe kabllot.

Nëse përcakton llojin e hartës, identifikon se në cilën pikë lumi rrjedh me shpejt dhe jep argumentin e saktë.

3 pikë
OSE
2 pikë

Nëse përcakton llojin e hartës dhe identifikon se në cilën pikë lumi rrjedh me shpejt

1 pikë

Nëse përcakton llojin e hartës OSE identifikon se në cilën pikë lumi rrjedh me shpejt

0 pikë

Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 14
Model përgjigjeje
1.
2.
3.
4.
5.
1 pikë
0 pikë

IPv4
Adresa IPv4 eshte e gjate 32 bit ose 4 Byte
Paraqitet ne trajte dhjetore (Decimale)
Perdor NAT (Network Addres Translation)
Zakonisht, konfigurohet me metoden statike
Mbahet mend lehte

1.
2.
3.
4.
5.

nëse shkruan saktë sa më sipër.
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
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IPv6
Adresa IPv6 eshte e gjate 128 bit ose 16 Byte
Paraqiten ne trajte hexadecimale
Nuk perdor NAT
Konfiguronet me metoden Dinamike
Nuk mbahet mend lehte

Pyetja 15
Model përgjigjeje

2 pikë

nëse identifikon dy nga shenjat paralajmëruese

OSE
1 pikë
0 pikë

nëse identifikon një nga shenjat paralajmëruese
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 16
Model përgjigjeje
RAID 0

Performance e larte
Te gjitha te dhenat jane te dublikuara

RAID 1
3 pikë

Nuk ka mbrojtje te dhenash
Disk Mirroring
nëse shkruan tre nga karakteristikat për të dy periudhat;

OSE
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse shkruan dy nga karakteristikat për të dy periudhat;
nëse shkruan një nga karakteristikat për të dy periudhat;
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 17
Model përgjigjeje
a)
SELECT *
FROM Porositë
WHERE Qyteti= 'Tiranë' AND Çmimi > 50;
b)
Klient_ID
Klient_Emer Date_Blerje Qyteti
23002
Arben Stogu 26-12-2016 Tirane
2 pikë
OSE
1 pikë

Produkti
Cante

Cmimi
85

Nëse përcakton se ku vendoset më shumë popullsia dhe jep një nga arsyet
Nëse përcakton se ku vendoset më shumë popullsia

Sasia
1

0 pikë

Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 18
Model përgjigjeje:
Mesazhi -> B C C A B B D D A E C C B B A E D D C C
Gjatesia e mesazhit -> 20 karaktere
8 bit * 20 char =160bit
Ndertojme tabelen:
Karakteri
Perseritja/frekuenca

Karakteri
A
B
C
D
E
5 CHAR

Perseritja/Frekuenca
3
3/20
5
5/20
6
6/20
4
4/20
2
2/20
Total : 20perseritje

Kodi

Code
001
10
11
01
000
12 bit

Pyetja 19
Model përgjigjeje:

Man-in-the-middle eshte nje lloj sulmi i cili monitoron paketat nga rrjeti, duke i modifikuar ato dhe i kthen
mbrapsht ne rrjet duke modifikuar keshtu informacionin origjinal. Modifikimi i informacionit thyen integritetin e
te dhenave.
Nëse jep jep tre argumentet.

3 pikë
OSE
2 pikë

Nëse jep jep dy nga argumentet.

1 pikë

Nëse jep jep një nga argumentet.

0 pikë

Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

a) Kjo piramidë është karakteristikë e vendeve të varfra dhe atyre në zhvillim
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Nëse nxënësi shkruan vendet e varfra OSE vendet në zhvillim

1 pikë
OSE
0 pikë

Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

_____________________________________________________________________________________________
Pyetja 20
Model përgjigjeje:
Një sesion i thjeshtë duke përdorur SIP(Session Initiation Protocol) përbëhet nga tre module: krijimi, komunikimi dhe
ndërprerja. Figura tregon një sesion të thjeshtë duke përdorur SIP.

DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
INXHINIERI INFORMATIKE SOFTWARESH (HERMANN GMEINER)

1. Çfarë afishon programi i mëposhtëm?

1 pikë

#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 1, b = 2, c = 3;
c = a == b;
printf("%d", c);
return 0;
}
A)
B)
C)
D)

0
1
2
3

228

2. Për të fshirë elementin që gjendet në pozicionin e fundit të një memorie Stack, përdoret instruksioni:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Pop()
Push()
Top()
Destroy()

3. Jemi të pozicionuar tek një nyje me emrin “nyje”, e cila gjendet në një strukturë liste si më poshtë.
Cilin instruksion duhet të përdorim për të aksesuar elementin që gjendet tek kjo nyje?

1 pikë

struct nyje
{
int element;
struct nyje *pas;
}
A)
B)
C)
D)

element.data
nyje.element
element.nyja
nyja.*pas.element

4. Cila nga shprehjet SQL, përdoret për të kthyer numrin rekordeve në tabelën “nxenesit”?
A)
B)
C)
D)

SELECT COUNT() FROM nxenesit
SELECT COUNT(*) FROM nxenesit
SELECT COLUMNS() FROM nxenesit
SELECT COLUMNS(*) FROM nxenesit

5. Për të fshirë rreshta nga një tabelë përdoret komanda:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

TRUNCATE
DELETE
DROP
IINSERT

6. Cila nga shprehjet SQL përdoret për të shtuar një rekord të ri në tabelën “nxenesit”?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1 pikë

INSERT INTO nxenesit VALUES ('Albi', 'Jona')
INSERT ('Albi', 'Jona') INTO nxenesit
INSERT VALUES ('Albi', 'Jona') INTO nxenesit
INSERT INTO nxenesit VALUES 'Albi', 'Jona'

7. Cilin lloj rrjeti duhet të këtë të implementuar në shtëpi një përdorues, në mënyrë që të ketë mundësi të bëjë
blerje online?
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Intranet
Internet
Extranet
LAN

8. Nuk përbën objekt të së drejtës financiare:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Financat publike
Buxheti i shtetit
Risku
Huaja publike

9. Një projekt Software-i ndjek një cikël, i cili zhvillohet në mënyrë sekuenciale, ose me prerje. Për cilin cikël bëhet
fjalë në këtë rast?
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Waterfall
Millestone
Agile
Linear

10. Një zhvillues Web-i, mbështetet në procesin e planifikimit, për të krijuar një faqe mbi bazën e inputit të: 1 pikë
A)
B)
C)
D)

Gjykimit të ekspertëve
Bashkimit të palëve
Planifikimit të buxhetit
Project charter

11. Shkruani kodin në gjuhën e programimit C++, i cili bën të mundur leximin e elementëve të një matrice me
përmasa M dhe N.
3 pikë
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12. Kërkohet të ruajmë një numër në një listë dy-drejtimore. Shkruani sintaksën e krijimit të nyjës së parë të kësaj
liste.
3 pikë

13. Plotësoni vendet bosh me instruksionet që mungojnë për funksionin e dhënë, i cili duhet të afishojë elementet e
listës dy-drejtimore, me 4 elementë nga elementi i parë deri në elementin e fundit.
3 pikë
void print(node* head)
{
1.
2.
_
{
cout << temp->data<<"";
3.
_
}
cout << endl;
}

14. Në tabelën “User” janë ruajtur këto të dhëna: Username, Password, Email. Ndërtoni një Model në teknologjitë
MVC me metodat get dhe set, në mënyrë që të realizohet administrimi dhe ruajtja e këtyre të dhënave në
databazë.
3 pikë
public partial class User
{

}

15. Cilët janë tipet ose llojet e tigerave DML?
1.

_

2.

_

3.

_

3

16. Një administrator rrjeti ka konfiguruar static route në një Ethernet LAN, i cili është i lidhur me një router
ngjitur. Megjithatë rruga nuk shfaqet në tabelën e router-it kur ne japim komandën që shfaq të dhënat
e tabelës së Router-it.
a: Cilën komandë ka përdorur administratori për të shfaqur tabelën e router-it?

1 pikë
_

b: Si proces të troubleshooot-it administratorit i duhet të kontrollojë gjendjet e portave. Për këtë , cilën komandë
do të përdorë administratori, për të verifikuar se ndërfaqja e lidhjes është në gjendjen up? Si dhe në çfarë
niveli të konfigurimit shkruhen këto komanda?
2 pikë

_

17. Cilat janë 3 (tri) adresat që duhen konfiguruar në një host, në mënyrë që paketat të dërgohen në një
destinacion të largët?
1.

_

2.

_

3.
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3 pikë

pikë

18. Shpjegoni më poshtë angazhimet e palëve në 3 (tri) nga llojet e Menaxhimit Strategjik.

3 pikë

_

Menaxhim Strategjik Kaos
Menaxhim Strategjik

me

Sipërmarrje
Menaxhim

Strategjik me Partneritet

19. Si klasifikohen veprimtaritë njerëzore ekonomike?
3 pikë
1.

_

2.

_

3.

_

20. Shkruani më poshtë 3 (tri) nga komponentët e marrjes se vendimeve dhe zgjidhjes së problemeve
të sistemeve.
1.
2.
3.

3 pikë

SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
INXHINIERI INFORMATIKE SOFTWARESH (HERMANN GMEINER)

Pyetja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Përgjigjja

A

A

B

B

B

A

B

C

A

D

Pyetja 11 3 pikë
Përgjigje:
Karakteret si emra në këtë ushtrim gjatë zgjidhjes nuk është e rëndësishme të jenë identike si në ketë zgjidhje. Secili
nga këto rreshta kodi duhet të jetë në zgjidhjen e këtij ushtrimi në radhë siç është paraqitur në zgjidhje.
for(i=1;i<=rreshta;i++)
{
for(j=1;j<=kolona;j++)
cin>>M[i][j];
}
_________________________________________________________________________________
Pyetja 12

3 pikë

Përgjigje:
n = new node;
n->data = 1;
n->pas = NULL;
head = n;
fundi = n;
Pyetja 13

3 pikë

Përgjigje:
void print(node* head)
{
1. node *temp = head;
2. while (temp != NULL)
{
cout << temp->data<<"";
3. temp = temp->para;
}
cout << endl;
}
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_____________________________________________________________________________
Pyetja 14

3 pikë

Përgjigje:
public partial class User
{
public string Username { get; set; }
public string Password { get; set; }
public string Email { get; set; }
}
____________________________________________________________________________________
Pyetja 15

3 pikë

Përgjigjie:
1. Trigerat Before – ky triger ekzekutohet përpara se të ndodhë veprim DML.
2. Trigerat After – ky triger ekzekutohet pasi ndodh veprimi DML.
3. Trigerat Instead Of- ky triger ekzekutohet në vend ku ndodh veprimi DML
Pyetja 16

3 pikë

Përgjigje:
- Për të shfaqur tabelën e router-it administratori ka përdorur komandën show ip route.
- Administratori i rrjetit duhet të përdorë komandën show ip interface brief për të verifikuar që ndërfaqja e
lidhjes është në gjendjen up.
- Këto komanda shkruhen në nivelin e privilegjeve – Privileged mode.
________________________________________________________________________________
Pyetja 17
3 pikë
Përgjigje:
1.
2.
3.

ip address,
subnet mask,
default gateway.

_______________________________________________________________________________
Pyetja 18
3 pikë
Përgjigje
Menaxhim Strategjik Kaos  Sipërmarrësi dhe menaxheri nuk implementojnë MS në kompani.
Menaxhim Strategjik me Sipërmarrje  Sipërmarrësi nuk implementon MS, ndërsa menaxheri implementon.
Menaxhim Strategjik me Partneritet  Sipërmarrësi dhe menaxheri implementojnë të dy MS në kompani.
Pyetja 19

3 pikë

Përgjigje: Veprimtaritë njerëzore ekonomike klasifikohen në:
1.
Sipërmarrje
2.
Profesion
3.
Punësim

Pyetja 20
Përgjigje:
1.
2.
3.
4.
5.

3 pikë

Inteligjenca
Projektimi
Zgjedhja
Implementimi
Monitorimi
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DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
SILVIKULTURË
1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Fidanishtet quhen të vogla kur kanë:
A)
B)
C)
D)

një sipërfaqe më të vogël se 3 ha
një sipërfaqe 3-10 ha
një sipërfaqe 10-12 ha
një sipërfaqe më të madhe se 12 ha

2.
A)
B)
C)
D)

Rrethoni përgjigjen e saktë. Nga se përcaktohet thellësia e mbjelljes së fidanit pyjorë:
Nga struktura e tokës
Nga sistemi rrënjor
Nga pika e shartimit
Nga lloji i mbishartesës

3. Rrethoni përgjigjen e saktë. Kati i drurëve në pyll emërtohet:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1pikë

500 - 1000 ha
1000 - 4000 ha
1500 - 6000 ha
mbi 6000 ha

7. Rrethoni përgjigjen e saktë. Kufiri ekonomisë pyjore në hartë shënohet:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

vidhi i malit
gështenja
pisha e zezë
tisi

6. Rrethoni përgjigjen e saktë. Sa duhet të jetë madhësia e ekonomisë pyjore në zonat kodrinore :
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Shërbimet për filizërinë
Çlirimet
Pastrimet
Rrallimet e tipit parë

5. Rretho përgjigjen e saktë. Lloji pyjor tipik hijedashës është:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

grumbull pyjorë
n/grumbull pyjorë
filizëri
n/drunishte

4. Rrethoni përgjigjen e saktë. Cila nga prerjet kulturale kryhet në fazën e gëmushajës:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

me vije me ngjyrë të kuqe
me vijë të trashë me ngjyrë të zezë
me vijë të hollë me ngjyrë të zezë
me vijë të trashë me ngjyrë të gjelbërt

1 pikë

8. Rrethoni përgjigjen e saktë. Në parcela me madhësi mbi 10 hektarë, sa sipërfaqe prove merren gjatë punimeve
të mbarështrimit:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

1 sipërfaqe provë
5 sipërfaqe provë
7 sipërfaqe provë
10 sipërfaqe provë

9. Rrethoni përgjigjen e saktë. Bimë helmuese e kullotës është :
A)
B)
C)
D)

Tërfili
Jonxhat
Talla
Egjëra

10. Rrethoni përgjigjen e saktë. Shumëzimi i pishës së zezë (pinus negra) bëhet me:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1 pikë

me kalema
me farë
me shpatulla
me përpajë

11. Cilat janë 3(tre) mënyrat e ruajtjes së farërave në ambjent të lagët:

3 pikë

1) ________________________________
2) ________________________________
3) ________________________________
12. Për shpejtimin e mbirjes së farave përdoren 3(tre) masa përgatitore :

3 pikë

1) ________________________________
2) ________________________________
3) ________________________________

13. Grumbujt pyjorë sipas përbërjes klasifikohen në :

2 pikë

a) ____________________________
b) ____________________________
14. Cilat jane dobitë e pyllit mbi tokën :

3 pikë

a) __________________________________
b) __________________________________
c)

__________________________________
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15. Në mbarështrimin e trungjishtes zbatohen këto trajtime:

4 pikë

a) ____________________________________
b) ____________________________________
c) ____________________________________
d) ____________________________________

16. Vëzhgoni skicën e mëposhtme ku paraqiten shenjat kufitare të ekonomive pyjore. Emërtoni
këto shenja :
A)

2 pikë

B)

A) ___________________________
B) ___________________________
17. Renditni 3(tri) metodat e matjes në trungjishtet e rregullta:

3 pikë

a) ________________________________
b) ________________________________
c) ________________________________
18. Në tabelën e mëposhtme është paraqitur grupimi i grumbullit pyjor në klasa moshash.
Kufiri i moshës në vite

KLASAT
I

II

III

IV

V

Për trungishtet e rregullta

1 – 20

21 – 40

41 – 60

61 – 80

81 – 100

Për cungjishte me cikël të gjatë
prodhimi

1 – 10

11 – 20

21 – 30

31 – 40

41 – 50

6 – 10

11 – 15

16 – 20

21 – 25

Për cungjishte me cikël të shkurtër 1 – 5
prodhimi

Në cilën klasë moshe bën pjesë grumbulli pyjor 20 –vjecar :
a) Në rastin e trungjishteve __________________________________________
b) Në rastin e cungjishteve me cikël të gjatë_____________________________
c) Në rastin e cungjishteve me cikël të shkurtër__________________________

3 pikë

19. Ekonomitë pyjore mbarështrohen mbi bazën e disa parimeve. Emërtoni këto parime:

4 pikë

a) ________________________________________
b) ________________________________________
c) ________________________________________
d) ________________________________________

20. Jepet një skemë pyllëzimi tregoni:

3 pikë

a) Cili është lloji kryesor i drurit që përdoret:________________________________
b) Sa është % e llojit kryesor në këtë skemë :_______________________________
Sa % përbëjnë llojet e tjerë të përzierjes :________________________________
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SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
SILVIKULTURË
Pyetja 1
Pyetja 2
Pyetja 3
Pyetja 4
Pyetja 5
Pyetja 6
Pyetja 7
Pyetja 8
Pyetja 9
Pyetja 10

A
C
A
B
D
B
D
D
C
B

1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë

Pyetja 11
3 pikë
a) Ruajtja e farave nën tokë
b)Ruajtja e farave mbi tokë
3 pikë nëse përgjigjet për të tre kërkesat
2 pikë nëse përgjigjet për dy nga tre kërkesat
1 pikë nëse përgjigjet për një nga tre kërkesat
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Pyetja 12
1) Mbirja paraprake
2) Shtratifikimi
3) Sforcimi
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

3 pikë

nëse përgjigjet për të tre kërkesat
nëse përgjigjet për dy nga tre kërkesat
nëse përgjigjet për një nga tre kërkesat
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 13
2 pikë
a) Grumbuj të thjeshtë
b) Grumbuj të përzier ose të përbërë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përgjigjet për dy kërkesat
nëse përgjigjet për një nga dy kërkesat
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 14
3 pikë
a) Aktivizon proçeset biokimike të tokës,
b) Pasuron tokën me mbeturina organike,
c) Pengon rrjedhjet(gërryerjet) sipërfaqësore.
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përgjigjet për të tre kërkesat
nëse përgjigjet për dy nga tre kërkesat
nëse përgjigjet për një nga tre kërkesat
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

c) Ruajtja e farave nën ujë

Pyetja 15
4 pikë
a) Trajtimi me prerje rrah ose rrafsh,
b) Trajtim me prerje kopshtore,
c) Trajtim me prerje të njëpasnjëshme ose suksesive ose me faza,
d) Trajtim me prerje jo të njëpasnjëshme ose progresive ose me çeltira.
4 pikë nëse përgjigjet për të katër kërkesat
3 pikë nëse përgjigjet për tre nga katër kërkesat
2 pikë nëse përgjigjet për dy nga katër kërkesat
1 pikë nëse përgjigjet për një nga katër kërkesat
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Pyetja 16
2 pikë
A) Kufi parcele (pyje shtetërorë),
2 pikë nëse përgjigjet për të dy kërkesat
1 pikë nëse përgjigjet për një nga dy kërkesat
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

B) Kufi nënparcele (pyje shtetërorë)

Pyetja 17
3 pikë
a) Metoda me breza provë,
b) Metoda me sipërfaqe provë,
c) Metoda me dru model,
3 pikë nëse përgjigjet për të tre kërkesat
2 pikë nëse përgjigjet për dy nga tre kërkesat
1 pikë nëse përgjigjet për një nga tre kërkesat
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Pyetja 18
3 pikë
Model përgjigjeje
a) Në klasën e I-rë të moshës,
b) Në klasën e II-të të moshës,
3 pikë nëse përgjigjet për të tre kërkesat
2 pikë nëse përgjigjet për dy nga tre kërkesat
1 pikë nëse përgjigjet për një nga tre kërkesat
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

c) Në klasën e IV- të moshës.

Pyetja 19
4 pikë
a) Parimi i vijueshmërisë ose vazhdueshmërisë,
b) Parimi i i rritjes së prodhimtarisë,
c) Parimi i vlerësimit të të gjitha prodhimeve
pyjore,
d) Parimi estetik.
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4 pikë
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përgjigjet për të katër kërkesat
nëse përgjigjet për tre nga katër kërkesat
nëse përgjigjet për dy nga katër kërkesat
nëse përgjigjet për një nga katër kërkesat
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 20
Model përgjigjeje
a) Bredhi,
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

3 pikë
b) 71%,

nëse përgjigjet për të tre kërkesat
nëse përgjigjet për dy nga tre kërkesat
nëse përgjigjet për një nga tre kërkesat
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

c) 29%.

DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
VETERINARI
1. Antitrupat specifikë që duke u bashkuar me mikrobet i përgatisin ato për t 'u gëlltitur nga mikrobet quhen:
1 pikë
A) Hemolizina
B) Precipitina
C) Aglutinina
D) Opsanina.
2.

Shtimi i frekuencës së frymëmarrjes, quhet:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Bradipnoe
Tachipnoe
Dispne
Dispne ekspiratore

3. Në cilën nga këto forma të shfaqjes së sëmundjes infektive,kuadri klinik i sëmundjes shprehet qartë:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Akute;
Subakute;
Apopleptike;
Kronike.

4. Bacili kok, që bën pjesë në familjen e Aktinomyceteve dhe gjininë Mycobacterium, shkakton në kafshë sëmundjen e:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Plasjes;
Brucelozës;
Tuberkulozit;
Botulizmit.

5. Përzierja e urinës me gjak, është dukuri që shoqëron proceset pezmatuese në veshka. Kjo dukuri quhet:
1 pikë
A) Proteinuri;
B) Hematuri;
C) Edemë;
D) Mioglobinuri.
6. Sëmundja parazitare e Paramfistomatozës në kafshë, shfaqet me shenjën klinike karakteristike që është:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Zverdhja e mukozave;
Diarreja e përzier me gjak;
Urinë e kuqe dhe e errët;
Kollë e gjatë dhe e thatë.
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7. Në cilën prej pozicioneve jo të rregullta të frytit, me paraqitje të prapme pengohet dalja e tij drejt rrugëve të lindjes, në
pjelljet e vështira në kafshë
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Kur fryti ka kurrizin në drejtim të qafës së mitrës;
Kur fryti ka qafë e kokë të kthyer nga pasnë kurriz;
Kur fryti ka kokë të kthyer poshtë në drejtim të kraharorit;
Kur fryti vjen me të katër gjymtyrët drejt rrugëve të lindjes.

8. Cila prej patologjive të mëposhtme, gjatë kontrollit rektal shfaqet me zvogëlim të indit të vezoreve:
A)
B)
C)
D)

Salpingjitis;
Cistet e vezoreve;
Ovaritis;
Atrofi e vezoreve.

9. Në cilën prej patologjive shfaqen shenjat e pezmatimit në gjendrën e gjirit në kafshë:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1 pikë

Edema e gjirit;
Mastite klinike;
Zënia e thithës;
Mastite subklinike.

10. Cili prej hormoneve të mëposhtme, gjatë formimit të Trupit të verdhë patologjik në vezore, pengon shfaqjen e afshit në
kafshë:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Hormoni folikulinë;
Hormoni testosteron;
Hormoni progresteron;
Hormoni luteotrop.

11. Argumentoni ndryshimet mes emfizemës alveolare akute e kronike te njëthundrakët.

3 pikë

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
.
12. Argumentoni me shembuj përhapjen e sëmundjes me anë të qënieve të gjalla.

2 pikë

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13. Një nga zoonozat që haset shpesh është tërbimi në qen.
a) Cili është shkaku kryesor që ndikon në zgjatjen e periudhës së inkubacionit?
________________________________________________________________________________
b) Përshkruani tre fazat e sëmundjes së tërbimit.

4 pikë

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

14. Shpjegoni ngjashmërinë dhe ndryshimin midis infeksionit recidiv dhe riinfektimit.

2 pikë

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
15. Arsyetoni pse kolikat vihen re më shumë te njëthundrakët?

3 pikë

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

16. Parambrojtja e kafshëve nga sëmundjet helmintoze bazohet, në çhelmentizimin mjekues dhe çhelmentizimin
parambrojtës të kafshëve. Për mënyrat e çhelmentizimit jepni:
2 pikë
a) Ngjashmërinë_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b) Ndryshimin___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
17. Në lidhje me sëmundjen e Singamozës së pulave, përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme:

4 pikë

a) Cili është shkaktari?____________________________________________________________
b) Ku paraziton paraziti? __________________________________________________________
c) Cilat janë dy mënyrat e infestimit?
1. .________________________________________________________________________
2. .________________________________________________________________________
18. Prolapsi i mitrës është një patologji që vërehet gjatë pjelljes ose disa orë pas saj. Argumentoni rrjedhën e sëmundjes
(prognozën) në lopë, pela dhe dosa:
3 pikë
246

a)

Lopë________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

b)

Pela_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

c)

Dosa________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

19. Në bazën prodhuese të shkollës ku mbarështohen lopë, nga të dhënat e anamnezës paraqitet një lopë me pjellje të
vështirë (distoçi) dhe nevojitet patjetër ndihma e kualifikuar veterinare:
4 pikë
Listo katër veprimet për rregullimin e pozicionit të frytit në miter, duke i argumentur ato:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
20. Për inseminimin artificial të lopëve e rëndësishme është që materiali biologjik (sperma) të mbahet e vlerësohet në kushte
optimale. Jepni argumentimin dhe tregoni:
3 pikë
a) Ku ruhet?_________________________________________________________________________
b) Si konservohet? ____________________________________________________________________
c) Cili është vlerësimi mikroskopik?_______________________________________________________

SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
VETERINARI
Pyetja 1
Pyetja 2
Pyetja 3
Pyetja 4
Pyetja 5
Pyetja 6
Pyetja 7
Pyetja 8
Pyetja 9
Pyetja 10

D
B
A
C
B
B
A
D
B
C

1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë

Pyetja 11
Përgjigje e plotë për pyetjen 6
a) Emfizema alveolare akute shfaqet në vazhdim të mikrobronkiteve ose proceseve që provokojnë kollë ,ndërsa ajo
kronike shfaqet nga puna e rëndë në terrene të vështira të kuajve.
b) Sëmundja zgjat disa ditë,ndërsa ajo kronike zgjat me muaj dhe vite.
c) Tek forma akute shenjat janë të shprehura qartë,ndërsa te ajo kronike shenjat nuk janë shumë të qarta.
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton tre ndryshimet mes emfizemës akute e kronike të mushkërisë.
nëse përcakton dy ndryshime mes emfizemës akute e kronike të mushkërisë.
nëse përcakton një ndryshim mes emfizemës akute e kronike të mushkërisë.
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 12
Tejçuese në këtë rast janë kandrrat,shpendët,mizat,mushkonjat,shpendët e egër.
Mikrobi i marrë me pickim nga kafsha e sëmurë rri në organin shpues,pastaj me anë të pickimit i kalojnë kafshëve të
tjera,ndërsa në disa raste mikrobi kalon një cikël zhvillimi tek kandrrat.Me anë të kandrrave mund të përhapen
plasja,tuberkulozi,pasterelozat.
2 pikë nëse përgjigjet do jenë të sakta.
2 pikë
nëse pergjigjet saktë.
1 pikë
nëse tregon vetëm tejçuesit ose rendit vetëm sëmundjet që përhapen me anë të
kandrrave.
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Pyetja 13
Model përgjigjeje
a) Shkaku që zgjat periudha e inkubacionit është kafshimi i kafshës nga qeni i tërbuar sa më larg SN.
b) Tre fazat e sëmundjes janë:
1. Faza prodromale ku kafsha me tërbim është e shqetësuar,vjell shpesh,kruan vendin e kafshuar dhe nga goja i
del shumë pështymë.
2. Faza e eksitimit karakterizohet nga agresivitet i qenit,largohet nga shtëpia,fillojnë paralizat e nofullës.
3. Faza paralitike karakterizohet nga paraliza edhe të pjesës së pasme të trupit e më pas në ngordhje të qenit.
4 pikë
OSE
3 pikë

Nëse përgjigjet saktë për të dy kërkesat.
Nëse përgjigjet saktë për kërkesën e parë dhe gjen vetëm dy faza të sëmundjes
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2 pikë
1 pikë
0 pikë

Nëse përgjigjet saktë për kërkesën e parë dhe gjen vetëm një fazë të sëmundjes ose vetëm dy faza të
sëmundjes.
Nëse përgjigjet saktë për kërkesën e parë ose nëse gjen vetëm një fazë të sëmundjes.
Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 14
Model përgjigjeje
a) Ngjashmëria qëndron në faktin se në të dy rastet kemi rikthim të shenjave të sëmundjes.
b) Dallimi qëndron në faktin se nëse në rastin e recidivave organizmi nuk është çliruar nga mikrobi patogjen
pavarësisht largimit të simptomave,në rastin e riinfektimit organizmi është pastruar nga mikrobet ,por
nuk ka fituar imunitet.
Nxënësi fiton:
2 pikë nëse argumenton saktë ngjashmërinë dhe dallimin mes dy llojeve të infeksionit.
1 pikë nëse përgjigjet vetëm për ngjashmërinë ose dallimin.
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
Pyetja 15
Model përgjigjeje
Kolikat vihen re më shpesh te kuajt, sepse ato:
- kanë stomak shumë të vogël
- vjellja në to është e pamundur
-zorrët e kuajve janë mjaft të gjata dhe të pafiksuara mirë.
Nxënësi fiton:
3pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përgjigjet saktë .
nëse përcakton dy arsye pse kolikat hasen më shpesh tek kuajt
nëse përcakton njw arsye pse kolikat hasen më shpesh tek kuajt
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

Pyetja 16
Model përgjigjeje
Përgjigje:
a) Çhelmentizimet u bëhen kafshëve me preparate antihelmintike,me veprim specific për helmintët
b) Çhelmentizimi mjekues bëhet në çdo kohë, sa herë kafsha e sëmurë ka nevojë për mjekim, kurse çhelmentizimi
parambrojtës bëhet sipas planit të parashikuar për pastrimin e kafshëve helmintombartëse.
Nxënësi fiton:
2 pikë
nëse shkruan dy nga karakteristikat përçhelmentizimet;
nëse argumenton saktë ngjashmërinë për mënyrat e çhelmentizimeve;
nëse argumenton saktë ndryshimet për mënyrat e çhelmentizimeve.
1 pikë
nëse shkruan një nga karakteristikat për çhelmentizimet, a) ose b);
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 17
Model përgjigjeje
a) Singamoza e pulave shkaktohet nga Syngamus trachea,
b) Paraziton nëbronket e shpendëve

c) Dy mënyrat e infestimit:
1. duke gëlltitur me ushqimin\ujin vezët invazive ose
2. duke ngrënë përbujtësitrezervë me larvat invazive, që janëkrimbat e shiut
Nxënësi fiton:
4 pikë
OSE
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse shkruan katër karakteristikat për sëmundje parazitare;
nëse shkruan tre nga karakteristikat përsëmundjen parazitare,a) dhe b), si dhe një nga
mënyrat e infestimit ;
nëse shkruan dy nga karakteristikat për sëmundje parazitare, a) dhe b);
nëse shkruan një nga karakteristikat për sëmundje parazitare, a) ose b);
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 18
Model përgjigjeje
Argumentimi:
a)
Në lopë kur ndërhyrja bëhet disa orë pasi ka ndodhur prolapsi dhe mitra nuk ka traumatizime e
çarje,prognoza është e mirë.
b) Në pela,meqënëse këto janë më të ndjeshme ndaj infeksioneve qelbëzore,zhvillohet shpejt sepsis dhe
peritoniti,prognoza është e dyshimtë
c) Në dosa,mitra e dalë,për shkak të gjatësisë që ka,nuk mund të rivendoset në pozicionin normal, ajo traumatizohet dhe
bëhet amputimi(prerja) e mitrës.
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse shkruan tre nga karakteristikat për rrjedhën e sëmundjes(prognozën) në kafshët
me
prolaps të mitrës , nëse përcakton saktë kohën e ndërhyrjes dhe shkallën e traumatizimeve në lopë, pela
dhe dosa.
nëse shkruan dy nga karakteristikat për rrjedhën e sëmundjes (prognozën) për kafshët
me prolaps të mitrës, nëse përcakton saktë kohën e ndërhyrjes dhe shkallën e traumatizimeve në dy prej
llojeve të kafshëve
nëse shkruan një nga karakteristikat përrrjedhën e sëmundjes (prognozën) në njërën prej llojeve të kafshëve
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 19
Model përgjigjeje:
1.
2.
3.
4.
-

Tërheqja.
Bëhet kur fryti ka pozicion normal,por shterëzimet e kafshës nënë janë të dobëta;
Bëhet lidhja e gjymtyrëve me litar në trajtë laku dhe bëhet tërheqja sa herë që kafsha shterëzon
Shtytja.
Bëhet duke ushtruar forcë me dorë ose shtytësin e lakut nga prapa – para;
Futet fryti thellë në mitër për të bërë veprimet si kthimi ose rrotullimi
Kthimi.
Bëhet për të vënë në pozicion normal atë pjesë që pengon daljen e tij
Bëhet njekohësisht me shtytjen
Rrotullimi.
Bëhet për tëvënë në pozicion normal frytin që është me kurrizin poshtë ose anash
Bëhet njekohësisht me shtytjen
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4 pikë
OSE
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

Nëse jep katër veprimet me argumentet përkatëse.
Nëse jep tre nga veprimet me argumentet përkatëse.
Nësë jep argumentin për shtytjen, për rrotullimin dhe për tërheqjen
Nëse jep argumentin për shtytjen, për kthimin dhe për tërheqjen
Nëse jep dy nga veprimet me argumentet përkatëse
Nëse jep argumentin për njërën nga veprimet për shtytjen dhe për tërheqjen
Nëse jep një nga veprimet me argumentin përkatës
Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 20
Model përgjigjeje:
Argumentimi:
a) në spermëgypësa 0,25ml,
b) në azot të lëngët, minus 196 gradë C në kontenier
c) vlerësimi për lëvizshmërinë, për gjallërinë dhe dendësinë e spermatozoidëve.
Nxënësi fiton:
3 pikë nëse shkruan tre argumentet për materialin biologjik;
nëse argumenton saktë ruajtjen në spermëgypësa
nëse argumenton saktë kushtet e konservimit të spermës
nëse argumenton saktë vlerësimin në mikroskop për lëvizshmërinë, gjallërinë dhe dendësinë e spermatozoidëve.
2 pikë nëse argumenton saktë kushtet e ruajtjes së spermës
Nëse argumenton saktë kushtet e konservimit tëspermës
-

nëse argumenton saktë kushtet e konservimit të spermës
nëse argumenton saktë vlerësimin mikroskopik

1 pikë nëse argumenton saktë njërin prej argumenteve për materialin biologjik
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nukpërgjigjet fare

DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
GJEODEZI
1.
A)
B)
C)
D)

Koordinatat ortogonale shënohen me simbolet
X dhe Y
φ dhe λ
β dhe S
ϒ dhe δ

1 pikë

2. Cili element ruhet në projeksionet hartografike konforme?
A)
Këndet
B)
Sipërfaqet
C)
Këndet dhe sipërfaqet
D)
Largësia

1 pikë

3.
A)
B)
C)
D)

Cila është mënyra më e saktë e nivelimit?
Nivelimi gjeodezik
Nivelimi trigonometrik
Nivelimi gjeometrik
Nivelimi barometrik

1 pikë

4.
A)
B)
C)
D)

Tregoni sa është saktësia në matjen e sipërfaqeve me mënyrën mekanike?
1/50
1/200
1/100
1/480

1 pikë

5. Nё figurё ёshtё paraqitur rrethi vertikal me lexim 90°-270° në horizont.Sa duhet të jetë shuma e dy leximeve
lRM + lRD që të plotësohet kushti i vendit zero?
1 pikë
A) l RM + l RD = 540⁰
B) l RM + l RD = 360⁰
C) l RM + l RD = 180⁰
D) l RM + l RD = 90⁰
6. Cila formulë përdoret për llogaritjen e këndeve të drejtimit në poligonin e hapur
me kënde të majtë?
A)
αA1=αCA+180⁰-βA
B)
ΑA1=αCA -180⁰ + β2
tg αA1 =
C)
D)
7.
A)
B)
C)
D)

1 pikë

tg αA1 =
Në cilin kuadrant këndi i drejtimit α është i barabartë me këndin e tabelës r?
Kuadranti I
Kuadranti II
Kuadranti III
Kuadranti IV
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1 pikë

8.
A)
B)
C)
D)

Cila metodё piketimi ёshtё pёrdorur pёr nxjerrjen e tё dhёnave nga plani nё figurёn e mёposhtme?
Piketimi me prerje kendore
Piketimi me prerje gjatesore
Piketimi me koordinata polare
Piketimi me koordinata ortogonale

9. Cila metodё sheshimi pёrdor formulёn: H0=
A)
B)
C)
D)

H i
,pёr tё llogaritur kuotёn e rrafshit kompensues
n

1 pikë

1 pikë

Me kuote
Me profila
Me katror
Me plan topografik

10. Hartimi i profilit tёrthor tё lumit ku do tё ndёrtohet ura,kryhet me latё kur :
A) Lumi eshte i thelle
B) Lumi eshte i ceket
C) Lumi eshte i gjere
D) Lumi eshte i ngushte

1 pikë

11. Për matjen e këndeve horizontale tregoni:
A mund të përdoret mënyra e përsëritjes në pika që kanë shumë drejtime?
_____________________
Si gjendet vlera e zhvendosjes së limbёs pas çdo serie, me n seri të plota?
=_____________________

2 pikë

12. Renditni tre mënyra për matjen e largësisë nё hartё:

3 pikë

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

13. Renditni katër veprime të operatorit në rilevimin takeometrik

4 pikë

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

14. Gjatë kontrollit të kushtit Z Z ║L L tё nivelës u bënë këto lexime:
Kur nivela ishte në mesin e vijës AB, l′a=1.327 dhe l′b=1.052.
Kur nivela ishte afër pikës A, l″a=1.421 dhe l″b=1.173.
Gjeni leximin e vërtetë l″b.
h′ab = _______________________________________________________________________________
h″ab = _______________________________________________________________________________
l″b = _______________________________________________________________________________

3 pikë

15. Çfarё studion fotogrametria

3 pikë

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

16. Renditni tre kushte që duhen plotësuar për matjen e këndeve horizontale në çdo pikë triangulacioni:

3 pikë

____________________________
____________________________
____________________________

17. Në poligonin e mbyllur matjet këndore dhe matjet gjatësore shoqërohen me gabime. Tregoni:
Sa lejohet gabimi fβ nё matjen e kёndeve horizontale? ____________________
Si shpёrndahet gabimi ∆β? __________________________________________
Si llogaritet gabimi fs? ______________________________________________
Sa lejohet gabimi relativ

4 pikë

? _________________________________________

18. Cilat janё dy kriteret kryesore qё projektuesi duhet tё ketё parasysh, kur heq vijёn e projektit, nё profilin gjatёsor tё
rrugёs:
2 pikë
_____________________________
_____________________________
19.

Për piketimin e LTL-së tregoni:
a) Cilët janë elementët që llogariten me metodën analitike ose grafike?
_____________________________
2 pikë
_____________________________
b) Sa lejohet mënjanimi i shtyllës nga drejtimi pingul? _________
1 pikë
c) Sa është vlera e lejuar e gabaritit a? _________
1 pikë

20. Cilat janё dy fazat kryesore tё punimeve topografike pёr hapjen e njё tuneli.
_____________________________________
_____________________________________
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2 pikë

SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
GJEODEZI
Pyetja 1
Pyetja 2
Pyetja 3
Pyetja 4
Pyetja 5
Pyetja 6
Pyetja 7
Pyetja 8
Pyetja 9
Pyetja 10

A
A
C
B
B
B
A
D
B
B

1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë

Pyetja 11
Jo, nuk mund të përdoret mënyra e përsëritjes në pika që kanë shumë drejtime.
2 pikë nëse përgjigjet saktë për dy rastet.
1 pikë nëse përgjigjet saktë për një rast.
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Pyetja 12
me ndihmën e kompasit dhe shkallës gjatësore
me detyrën e kundërt të gjeodezisë tg α12=
me formulën S122 = Dx 212 + Dy 212
3 pikë nëse përgjigjet saktë për të tre rastet.
2 pikë nëse përgjigjet saktë për dy raste.
1 pikë nëse përgjigjet saktë për një rast.
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Pyetja 13
Përgjigje e plotë për kërkesën
Qendërzon teodolitin në pikën e poligonit B
Horizonton teodolitin
Mat lartësinë e teodolitit
Orienton teodolitin në pikën A të poligonit me lexim 0˚0'.
Vrojton në latën e vendosur në pika të ndryshme detaje
Merr leximet në latë:
s,m,p
Mat këndin vertikal:
υ
Mat këndin horizontal: β
3 pikë nëse përgjigjet saktë për tre veprime të operatorit.
2 pikë nëse përgjigjet saktë për dy veprime të operatorit.
1 pikë nëse përgjigjet saktë për një veprim të operatorit.
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 14
Kur nivela ishte në mesin e vijës AB: h′ab = l′a – l′b = 1.327 – 1.052 = +0.275mm
Kur instrumenti ishte afër pikës A: h″ab = l″a – l″b = 1.421 – 1.173 = +0.248mm
Leximi i vërtetë është: l″b = l″a – h′ab = 1.421 – 0.275 =1.146
3 pikë nëse përgjigjet saktë për të tre rastet.
2 pikë nëse përgjigjet saktë për dy raste.
1 pikë nëse përgjigjet saktë për një rast.
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Pyetja 15
formën e objekteve në bazë të fotografive.
përmasat e objekteve në bazë të fotografive.
pozicionin e objekteve në bazë të fotografive.
3 pikë nëse përgjigjet saktë për të tre rastet.
2 pikë nëse përgjigjet saktë për dy raste.
1 pikë nëse përgjigjet saktë për një rast.
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Pyetja 16
vendosjen e centrit C në tokë.
cilindrin e sinjalit P.
qendrën e alidadës së teodolitit J.
3 pikë nëse përgjigjet saktë për të tre rastet.
2 pikë nëse përgjigjet saktë për dy raste.
1 pikë nëse përgjigjet saktë për një rast.
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Pyetja 17
Model përgjigjeje
fβ= 1.5 δ
δβ=

4 pikë
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

fs2=fx2+fy2
1/1000 për zona malore; 1/2000 për zona kodrinore;1/3000 për zona fushore.
nëse përgjigjet saktë për katër elementët.
nëse përgjigjet saktë për për tre elementë.
nëse përgjigjet saktë për për dy elementë.
nëse përgjigjet saktë për për një element.
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 18
Model përgjigjeje
Ballancimin e volumeve; gërmim me mbushje
Ruajtjen e pjerrësisë së dhënë
2 pikë nëse përgjigjet saktë për për dy elementë.
1 pikë nëse përgjigjet saktë për për një element.
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Pyetja 19
Model përgjigjeje
a) largësia L midis vertekseve., këndi φ i vertekseve i llogaritur me detyrën e kundërt të gjeodezisë.
b) lejohet sa 1/1000 e lartësisë së saj.
c) 6m.
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4 pikë nëse përgjigjet saktë për katër elementët e tre kërkësave.
3 pikë nëse përgjigjet saktë për për tre elementë të tre kërkësave.
2 pikë nëse përgjigjet saktë për për dy elementë të tre kërkësave.
1 pikë nëse përgjigjet saktë për për një element e të tre kërkësave.
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Pyetja 20
Model përgjigjeje
punimet në sipërfaqe të tunelit
punimet nëntokësore në tunel
2 pike nëse përcakton saktë dy fazat e punimeve.
1 pike nëse përcakton saktë një nga fazat e punimeve.
0 pike nëse përcakton gabim,apo nuk përgjigjet fare

DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
BIZNES (HARRZ FULTZ)
1. Nqs dy mallra X dhe Y janë zëvendësues me njëri-tjetrin në konsum atëherë;
A)
B)
C)
D)

Rritja e çmimit të X çon në ulje të kërkesës së Y
Rritja e çmimit të X çon në rritje të kërkesës së Y
Rritja e çmimit të X nuk ndryshon kërkesën për Y
Rritja e çmimit të X çon në rritje te ofertës së Y

2. Në një treg sasia e kërkuar e produktit është më e madhe se sasia e ofruar (Qd>Qs).
Në këto kushte themi;
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Oferta monetare do të rritet si pasojë do të rritet GDP e vendit .
Oferta monetare do të ulet si pasojë do të ulet inflacioni i vendit
Oferta monetare do të rritet si pasojë do të ulet GDP e vendit
Oferta monetare dhe GDP e vendit nuk do të ndryshojnë .

5. Cila nga alternativat e mëposhtmet është pjesë e analizës SWOT?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Ekziston një firmë e vetme
Produkti s’ka zëvendësues të afërt
Lehtësi për të hyrë në treg
Firma është çmim përcaktuese

4. Nqs Banka e Shqipërisë rrit normën e reservës së detyrueshme atëherë ;
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Ekuilibri është arritur.
Çmimi i produktit duhet të ulet .
Në treg kemi tepricë malli .
Çmimi i produktit duhet të rritet.

3. Cila prej alternativave të mëposhtme nuk është tipar i monopolit ;
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Potencialet e brendëshme ,fortësitë
Potenciali i dobësive të jashtme
Potenciali i rreziqeve të brendshme
Organizimi i kompanisë
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1 pikë

6. Cila nga alternativat e mëposhtmet nuk është pjesë e shkallëve të konfliktit?
A)
B)
C)
D)

Manifestimi i konfliktit
Perceptimi i konfliktit
Konflikti i individëve
Varësia jo e barabartë ndërmjet departamenteve

7. Arsyet që ne organizojmë janë:
a)
b)
c)
d)

1 pikë

1 pikë

Krijojmë linjat e autoritetit
Ndryshojmë objektivat
Të punësojmë punonjës te rinj
Të caktojmë misionin e organizatës

8. Menaxheri i nivelit të lartë është;
A)
B)
C)
D)

Kryetar bordi
Menaxher i shitjes
Shef departamenti
Lider grupi

9. Diferenca midis Revenue (sales) dhe Cost of merchandise sold rezulton si:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Net loss;
Gross profit;
Net income;
Contribution margin.

10. Transaksioni për Uncollectible accounts expense ku regjistrohet në fillim:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1 pikë

General Ledger;
Purchases journal;
Work Sheet;
General Journal.

11. Nqs çmimi i karburante rritet, në kushte të tjera te pandryshueshme, gjeni ;
a) Çfarë do të ndodh me kërkesën për makina?
___________________________________________________________

1 pikë

b) Çfarë do te ndodhë me çmimin e makinave ?
____________________________________________________________

1 pikë

c) Paraqitni situatën grafikisht
1 pikë

12. Një firmë prodhon dhe shet produktin e saj në këto kushte të mëposhtme, P=10 njësi paraje, AFC=3 njësi paraje, AVC=4
njësi paraje,Q=100 njësi produkti . Llogaritni;
E) Koston totale të prodhimit (TC)
_____________________________________________________________________

1 pikë

F) Koston totale variable (TVC)
_____________________________________________________________________

1 pikë

G) Fitimin ose humbjen e kompanisë
______________________________________________________________________

1 pikë

13. Çfarë do të ndodh me kërkesën e përgjithshme (AD) si pasojë e faktorëve të mëposhtëm;
I) Normat e interest rriten.
____________________________________________________________

1 pikë

J) Zhvlerësohet monedha e vendit .
____________________________________________________________

1 pikë

K) Shpenzimet qeveritare rriten .
_____________________________________________________________

1 pikë

14. Listoni 3 stile të vendim-marrjes që menaxherët zbatojnë ;
a) ______________________________________________

1 pikë

b) ______________________________________________

1 pikë

c) ______________________________________________

1 pikë

15. Listoni 2 nevojat që shprehen në Teorinë e Maslowt;
a) _______________________________________________

1 pikë

b) ________________________________________________

1 pikë
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16. Bazuar në të dhënat e mëposhtme për kompaninë A:
-

Total Earnings
Federal Income Tax
Social Security Tax
Medicare tax

$4200
$610
$190
$60

Llogaritni:
A) Totalin e taksave;

1 pikë

________________________________________________________________________________
B) Net Pay (Paga Neto);

1 pikë

________________________________________________________________________________
C) Kryeni veprimin kontabël për Net pay.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1 pikë

17. Dt 3 Janar blihet një kompjuter Office Equipment me të dhënat:
-

Original cost
$3450
Estimated salvage value $250
Estimated useful life
5 vjet

Llogaritni:
A) Zhvlerësimin total;

1 pikë

________________________________________________________________________________
B) Zhvlerësimi në vit;

1 pikë

________________________________________________________________________________
C) Kryeni veprimin kontabël për zhvlerësimin në vit.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1 pikë

18. Në datën 15 Prill, me Faturë Blerje Nr.77, blejmë mallra në llogari tek kompania A.I.S sh.p.k.
- Vlera e mallit: 162 500 leke
- T.V.SH:
20%
Llogaritni:
A) Vlera e T.V.SH;

1 pikë

________________________________________________________________________________
B) Vlera totale e faturës (vl. e mallit + T.V.SH);

1 pikë

________________________________________________________________________________
C) Kryeni veprimin kontabël.

1 pikë

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

19. Në pasqyrën e mëposhtme jepen të dhënat e artikullit.
Llogaritni dhe plotësoni tabelën:
A) Total cost,

1 pikë

B) Sasinë e inventarit gjendje

1 pikë

C) Koston e inventarit metodën First-in, First- out inventory Costing method:

1 pikë

Sasia e inventarit gjendje 27 njësi:
Purchases Dates
January 1 beginning inventory
February 16, purchases
Aprill 17, purchases
September 5, purchases
Totals

Units
Purchased
15
16
8
11
50

Unit
Price
$20
19
21
18
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Total
Cost
$300
304
168
198

Fifo units
on hend

Fifo Cost

20. Në tabelën e mëposhtme paraqitet Pasqyra e kapitalit të bashkëpronësisë.
- Net Loss realizuar në shumën $12 000,
- Ndarja e Net Loss në masën 30% Kelly dhe 70% Sharp
Llogaritni dhe plotësoni pasqyrën.
A) Shpërndarja e Net Loss në pasqyrë;

1 pikë

________________________________________________________________________________
B) Llogaritni kapitalin për Kelly;

1 pikë

C) Llogaritni kapitalin për Sharp;

1 pikë

D) Llogaritni kapitalin total për të dy partneret.

1 pikë
Kelly Appliances
Owner’s Equity Statement
For Year Ended December 31

Kelly
Capital, January 1, 200_
Share of Net Loss
Plus Withdrawals
Net decrease in Capital
Capital, December 31, 200_
Sharp
Capital, January 1, 200_
Share of Net Loss
Plus Withdrawals
Net decrease in Capital
Capital, December 31, 200_
Total Owner’s Equity Dec. 31

$128 200
$18 760

$145 400
$19 120

SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
BIZNES (HARRZ FULTZ)
Pyetja 1
B
1 pikë
Pyetja 2
D
1 pikë
Pyetja 3
C
1 pikë
Pyetja 4
B
1 pikë
Pyetja 5
A
1 pikë
Pyetja 6
D
1 pikë
Pyetja 7
A
1 pikë
Pyetja 8
A
1 pikë
Pyetja 9
B
1 pikë
Pyetja 10
C
1 pikë
___________________________________________________________
Pyetja 11
Model përgjigjeje
a) Kërkesa për makina ulet
b) çmimi i makinave ulet
c)
S
P1
P2

E
E’
D’

3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

D

Q

nëse shkruan saktë të trija përgjigjet për kërkesat a), b) dhe c);
nëse shkruan saktë dy prej përgjigjeve;
nëse shkruan saktë vetëm një prej përgjigjeve;
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 12
Model përgjigjeje
a) TC=( AVC +AFC)*Q=( 4 + 3)*100= 700
b) TVC=AVC*Q=4*100=400
c) TR-TC=(P-ATC)* Q= (10-7)*100=300
3 Pikë nëse shkruan saktë të trija përgjigjet për kërkesat a), b) dhe c);
2 pikë nëse shkruan saktë dy prej përgjigjeve;
1 pikë nëse shkruan saktë vetëm një prej përgjigjeve;
0 pikë nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
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Pyetja 13
Model përgjigjeje
a) AD do të ulet
b) AD do të rritet
c) AD do të rritet
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse shkruan saktë të trija përgjigjet për kërkesat a), b) dhe c);
nëse shkruan saktë dy prej përgjigjeve;
nëse shkruan saktë vetëm një prej përgjigjeve;
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 14
Model Përgjigjeje
1. Menaxheri merr vendimet vete.
2. Menaxheri pyet vartësit për informacion dhe vendimet i merr vete.
3. Menaxheri ndan situatën me vartësit.
4. Menaxheri takon vartësit si grup, diskuton situatën dhe shkëmben informacion.
5. Menaxheri takon vartësit dhe merr vendimet ne grup.
3 pikë nëse jep tre stile të sakta.
2 pikë nëse jep dy stile të sakta.
1 pikë nëse jep një stil të saktë.
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.
Pyetja 15
Model përgjigjeje
1.
2.
3.
4.
5.

Nevojat fiziologjike – nevojat bazë.
Nevojat për siguri – siguria, mbrojtja, rreziku, rregulli, mirëqënia ekonomike.
Nevojat shoqërore – pranimi në shoqëri, dashuri, afeksion, pronësi, pjestar grupi.
Nevojat për vlerësim – njohje dhe prestigj, kompetence, sukses, inteligjence.
Nevoja per vetëaktualizim – sfida e përmbushjes së detyrës kreativiteti, përmbushja dhe gjetja e vetvetes, kurioziteti
intelektual.

2 pikë nëse jep dy nevoja të sakta.
1 pikë nëse jep një nevoje të saktë.
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.
Pyetja 16
Model përgjigjeje
a) $610 + $ 190 + $ 60 =$860
b) $4200- $ 860 = $ 3340
c) Debi Salary Expense 4200
Kredi Federal Income tax -Payable 610
Social security tax -Payable 190
Medicare tax- Payable
60
Cash
3340
3 pikë
nëse zgjidh tre kërkesat.
OSE
2 pikë
nëse zgjidh dy kërkesa.
1 pikë
nëse zgjidh një kërkesë
0 pikë
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.

Pyetja 17
Model përgjigjeje
a) $ 3450- $ 250 = $ 3200
b) $ 3200: 5 vjet = $ 640
c) Debi Depreciation Expense- Office equipment 640
Kredi Accumulated Deprecation –Office equipment 640
3 pikë
nëse zgjidh tre kërkesat
OSE
2 pikë
nëse zgjidh dy kerkesa
1 pikë
nëse zgjidh nje kerkese
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Pyetja 18
Model përgjigjeje
a) 162 500 leke x 20% = 32 500 leke
b) 162 500+ 32 500 = 195 000
c) Debi Blerje malli 162 500
Debi T.V.Sh
32 500
Kredi Furnitori
195 000
3 pikë
OSE
2 pikë
1 pike
0 pikë

nëse zgjidh tre kërkesat
nëse zgjidh dy kërkesa
nëse zgjidh një kërkesë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

Pyetja 19
Model Pergjigjeje
A) total cost $970
B) sasine e inventarit gjendje 27 njesi
C) koston e inventarit metoden First-in, First- out inventory Costing method $ 518

Sasia e inventarit gjendje 27 njësi:
Purchases Dates
January 1 beginning inventory
February 16, purchases
Aprill 17, purchases
September 5, purchases
Totals
3 pikë
Ose
2 pikë
1 pikë
0 pikë

Units
Purchased
15
16
8
11
50

Unit
Price
$20
19
21
18

nëse zgjidh tre kërkesat
nëse zgjidh dy kërkesa.
nëse zgjidh një kërkesë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare
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Total
Cost
$300
304
168
198
970

Fifo units
on hend
8
8
11
27

Fifo Cost
152
168
198
518

Pyetja 20
Model përgjigjeje:
a) Shpërndarja e Net Loss në pasqyrë;
Kelly $ 12000x 30%= $ 3 600
Sharp $12000x70%= $ 8 400
________________________________________________________________________________
b) $ 105 840
c) $ 117 880
d) Llogaritni kapitalin total për të dy partneret. $ 223 720
Kelly Appliances
Owner’s Equity Statement
For Year Ended December 31
Kelly
Capital, January 1, 200_
Share of Net Loss
Plus Withdrawals
Net decrease in Capital
Capital, December 31, 200_
Sharp
Capital, January 1, 200_
Share of Net Loss
Plus Withdrawals
Net decrease in Capital
Capital, December 31, 200_
Total Owner’s Equity Dec. 31
3 pikë
OSE
2 pikë
1 pikë
0 pikë

$128 200
$ 3 600
$18 760
$ 22 360
$105 840
$145 400
8 400
$19 120

nëse zgjidh tre kërkesat
nëse zgjidh dy kërkesa
nëse zgjidh një kërkesë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare

$27 520
$117880
$ 223720

DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
ELEKTRONIKË (HARRY FULTZ)

1. Dioda Zener është në gjendje “on” në skemën e një rregullatori tensioni, nësë tensioni i zbatuar në të është:
1 pikë
A) V < VZ
B) V < 1/2 VZ
C) V ≥ VZ
D) V > 2VZ
2. Në skemën e drejtuesit me një gjysmëvalë, si në figurën e mëposhtme, sinjali në dalje të drejtuesit do të jetë:
1 pikë
A) Një gjysmëvalë pozitive
B) Një gjysmëvalë negative
C) Pulsant me dy gjysmëvalë
D) Valë e plotë
3. Një triak është element shumështresor :
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Tredrejtimësh
Njëdrejtimësh
Dydrejtimësh
Shumëdrejtimësh

4. Rendimenti maksimal i mundshëm i një amplifikatori fuqie të klasës A është:
A)
B)
C)
D)

30%
25%
20%
15%

5. Komplementi i dytë i 1000 është:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

0111
1000
1001
1010

6. Një Latch S-R ndodhet në gjendje të palejuar, kur:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

1 pikë

S=1, R=0
S=0, R=1
S=1, R=1
S=0, R=0
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7. Cili informacion nuk përfshihet në një frame Ethernet?
A)
B)
C)
D)

Frame size
Source MAC address
Pad
Frame check sequence

8. Si quhet lidhja fizike ku një Router lidhet me rrjetin?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Amplituda e sinjalit mbartës ndryshon, frekuenca dhe faza e tij nuk ndryshojnë;
Frekuenca e sinjalit mbartës ndryshon, amplituda dhe faza e tij nuk ndryshojnë;
Faza e sinjalit mbartës ndryshon, amplituda dhe frekuenca nuk ndryshojnë;
Frekuenca e sinjalit mbartës nuk ndryshon, amplituda dhe faza ndryshojnë;

11. Për skemën e mëposhtme, të përcaktohen:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

25 dB
45 dB
15 dB
35 dB

10. Modulimi në Frekuencë (FM) është kur:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Router port
Network port
Network Interface
Router Interface

9. Sa duhet të jetë vlera e raportit SNR për marrësin e sinjalit televiziv, për një kualitet më të lartë?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

VB
VE
ICQ
VCEQ

Rryma IE të merret afërsisht e barabartë me IC.

4 pikë

12. Për skemën në figurën e mëposhtme, llogaritni:
A)
B)
C)
D)

4 pikë

gm
Zi
Zo
Av

Vlera e rd = 50 KΩ >10 RD ,të mos merret parasysh.

13. Në skemën me Amplifikator Operacional, të përcaktohet vlera e tensionit Vo, në dalje në rastin kur:
V1= +1V
V2 = +2V
V3 = +3V

R1 = 500 kΩ
R2 = 1MΩ
R3 = 1MΩ

Rf = 1MΩ
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2 pikë

14. Në skemën e dhënë të burimit të ushqimit, me tension në dalje 12 V, tregoni:

2 pikë

a) Stadet përbërës
b) Rolin e secilit prej tyre.

15. Përcaktoni formën e sinjalit në dalje të portës XOR dhe XNOR, nëse jepen format e sinjaleve në hyrjet
A dhe B.
2 pikë

3 pikë

16. Përcaktoni nga tabela e vërtetësisë:
A
0
0
0
0
1
1
1
1

a) Shprehjen standarde SOP
b) Shprehjen standarde POS
c) Shprehjen e thjeshtuar SOP nga harta Karnaugh

.

B
0
0
1
1
0
0
1
1

C
0
1
0
1
0
1
0
1

X
0
0
0
1
1
0
1
1

17. Për secilin nga formulimet e mëposhtme, vendosni emërtimin e rrjetit që ato përshkruajnë: MAN,
WAN,
CAN apo LAN.
a)
b)
c)
d)

Një rrjet përdoruesish që ndajnë burimet kompjuterike në një zonë të limituar
Një rrjet përdoruesish që ndajnë burimet kompjuterike në një zonë metropolitane
Një rrjet qe lidh rrjetet lokale në një zonë gjeografike të madhe
;
Një rrjet që lidh rrjetet e disa ndërtesave qe ndodhen pranë njëra-tjetrës
_;

18. Përcaktoni CIDR për rrjetin me IP 192.168.6.0, për Subnet mask-at e mëposhtme :
IP

Subnet mask

a) 192.168.6.0

255.255.255.128

b) 192.168.6.0

255.255.255.192

c) 192.168.6.0

255.255.255.224

CIDR
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4 pikë

;
;

3 pikë

19. Në standartin PAL, formati i një frame është 1024 x 1024. Për transmetimin e sekuencave video 25
fps gjeni:
a) Sa është data rate i nevojshëm?
b) Sa është bandwidth (Bw) i kërkuar për një minutë në këtë sekuencë të pakompresuar video?

20. Pesë kanale transmetimi janë të multipleksuara me njëra - tjetrën, secili me bandë
frekuencash Bw= 200 kHz dhe me guard band midis kanaleve 10kHz.
a)
b)
c)
d)

Përcaktoni sa guard band-e janë dhe vlerën e tyre.
Përcaktoni vetëm,vlerën e 5 bandwidth-eve (kanaleve) në link.
Cili është bandwidth-i total i linkut të përbashkët?
Vizatoni bandwidth-in total të linkut duke përfshirë gjithë informacionet e mësipërme.

2 pikë

4 pikë

SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
ELEKTRONIKË (HARRY FULTZ)

Pyetja
Pergjigjja

1
C

2
A

3
C

4
B

5
B

6
C

7
A

Pyetja 11
Përgjigje
a)

Përgjigja b, c, d

4 pikë
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë katër vlerat e kërkuara
nëse përcakton saktë vetëm tre nga vlerat e kërkuara
nëse përcakton saktë vetëm dy nga vlerat e kërkuara
nëse përcakton saktë vetëm një nga vlerat e kërkuara
nëse përcakton gabim ose nuk përcakton asnjërën nga vlerat e kërkuara
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8
D

9
B

10
B

Pyetja 12
Përgjigje

4 pikë
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë katër vlerat e kërkuara
nëse përcakton saktë vetëm tre nga vlerat e kërkuara
nëse përcakton saktë vetëm dy nga vlerat e kërkuara
nëse përcakton saktë vetëm një nga vlerat e kërkuara
nëse përcakton gabim ose nuk përcakton asnjërën nga vlerat e kërkuara

.
Pyetja 13
Përgjigje
Duke ditur që:

Zëvendësojmë:

2 pikë
1 pikë
0 pikë
dhe Vo

nëse përcakton saktë raportet e Rf me secilën rezistencë ne qark dhe vlerën e kërkuar Vo
nëse përcakton te paktën një ose dy nga raportet e Rf me secilën rezistence pa vlerën Vo
nëse përcakton gabim ose nuk përcakton asnjë raport të Rf me rezistencat korresponduese

Pyetja 14
Përgjigje:
Stadi I: Transformatori, i cili transformon vlerën e tensionit ose rrymës pa ndryshuar formën ose
frekuencën e sinjalit.
Stadi II: Diodat drejtuese, të cilat lejojnë kalimin e rrymës vetëm në një drejtim dhe shndërrojnë
sinjalin nga sinusoidal në pulsant me dy gjysmë valë.
Stadi III: Filtri, i cili kthen sinjalin nga pulsant në sinjal pothuajse të vazhduar.
Stadi IV: Rregullatori i tensionit IC 7812, i cili transformon sinjalin nga pothuajse i vazhduar në
sinjal të vazhduar dhe e mban atë konstant (12 V) ndaj:
a) ndryshimeve të tensionit në hyrje brenda një diapazoni të caktuar vlerash
b) ndryshimeve të rezistencës së ngarkesës brenda një diapazoni të caktuar vlerash.

2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë stadet përbërëse dhe rolin e tyre
nëse përcakton saktë stadet përbërëse
nëse përcakton gabim ose nuk përgjigjet fare

Pyetja 15
Përgjigje
Format e sinjalit në dalje tregohen në po këtë figurë:

2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë te dyja format e sinjalit për XOR dhe XNOR
nëse përcakton saktë njerën nga format e sinjalit
nëse përcakton gabim të dyja format e sinjalit ose nuk përgjigjet fare
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Pyetja 16
Përgjigje
Zgjidhje:
a) Nxënësi duhet të vërej që në tabelë ka katër 1-sha dhe vlerat binare konvertohen në vlera produkt si më
poshtë:
Shprehja standarde SOP është:

b) Në kolonën e daljes ndodhen katër 0 dhe vlerat binare konvertohen në vlera shumë si më poshtë:

Shprehja standarde POS është:

c) Nxënësi duhet të ndërtojë hartën Karnaugh dhe grupojë 1.

Shprehja e thjeshtuar është:

F = A +BC

a)
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë shprehjen SOP.
nëse përcakton gabim shprehjen SOP ose nuk përgjigjet fare.

1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë shprehjen POS.
nëse përcakton gabim shprehjen POS ose nuk përgjigjet fare

1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë shprehjen e thjeshtuar nga harta Karnaugh.
nëse përcakton gabim shprehjen e thjeshtuar ose nuk përgjigjet fare

b)

c)

Pyetja 17
Përgjigje
a)
b)
c)
d)

LAN
MAN
WAN
CAN

4 pikë
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë te katërt rrjete
nëse përcakton saktë te tre rrjete
nëse përcakton saktë te dy rrjete
nëse përcakton saktë te një rrjet
nëse përgjigjet gabim ose nuk pergjigjet fare

Pyetja 18
Përgjigje
a) /25
b) /26
c) /27
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë tre CIDR
nëse përcakton saktë dy CIDR
nëse përcakton saktë një CIDR
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

Pyetja 19
Përgjigje
a) Data rate = 25 x 1024 x 1024 x 3 x 8 = 629,145,600 bits ose 629 Mbits
b) Bw = 60 x 629,145,600 bits = 37.75 Gbits
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë te dy përgjigjet
nëse përcakton saktë një përgjigje
nëse i përcakton gabim te dyja përgjigjet ose nuk përgjigjet fare

278

Pyetja 20
Përgjigje
a) Kemi 5 kanale te multipleksuara dhe do të përcaktohen 4 guardband’e : 10 + 10 + 10+10 = 40 kHz
b) 5 kanale x 200 kHz = 1000 kHz
c) Bandwitdh’i minimal i linkut përcaktohet 1000 + 40 = 1040 kHz

3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë tre përgjigje
nëse përcakton saktë dy përgjigje
nëse përcakton saktë një përgjigje
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare

d) Figura
Guard band 10 kHz

200 kHz

200 kHz

200 kHz

200 kHz

200 kHz

1040 kHz

1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë figurën e bandwidth’it minimal të linkut
nëse përcakton gabim figurën e bandwidth’it minimal të linkut ose nuk e përgjigjet fare

DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
AUTOMEKANIK (HARRY FULTZ)
1. Cili prej materialeve të mëposhtme nuk është metal?
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Kallaji;
Azbesti;
Silici;
Plumbi;

2. Në motorët me benzinë dhe naftë, rendimenti termik është:
A)
B)
C)
D)

28
35
42
45

–
–
–
–

1 pikë

35%;
42%;
45%;
50%;

3. Në një motor diesel, lënda djegëse injektohet:

1 pikë

A) Në fund të kohës së thithjes;
B) Në fillim të kohës së ngjeshjes;
C) Në fund të kohës së ngjeshjes;
D) Kur temperatura shkon 2000C;
4. Intercooler-i është i montuar:
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Pas kompresorit;
Para kompresorit;
Para distributorit;
Pas katalizatorit;

5. Matja e parametrave elektrike tё motorinos bёhet me:

1 pikë

A) Ohmmetёr;
B) Multimetёr;
C) Ampermetёr;
D) Mikrometёr;
6. Në sistemin e ajrit të kondicionuar:
A)
B)
C)
C)

1 pikë

Në kondenstator, gazi R134 ngrohet nga ventilatori;
Gazi R134 në gjendje të gaztë, ftohet në kondensator;
Kondensuesi eliminon lagështinë e ftohësit;
Në kondensator, gazi R134 kalon nga gjendje lëngu në gjendje të gaztë;
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7. Cilët parametra ndryshon kutia e shpejtësisë në automobil:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Fuqinë;
Vetëm shpejtësinë;
Vetëm forcën tërheqëse;
Shpejtësinë dhe forcën tërheqëse;

8. Punimet e mirëmbajtjes në motorin e mjetit të transportit:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Rrisin kostot e riparimit të paracaktuar nga prodhuesi i motorit;
Parandalojnë difektet në detalet e motorit;
Shkurtojnë kohën e kryerjes së shërbimit teknik të motorit;
Rivendosin përmasat nominale të detaleve të konsumuara;

9. Pse është e nevojshme ftohja e ajrit në motorët me kompresor dhe turbokompresor?
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Për shkak se ajri i freskët krijon detonacin;
Për shkak se ajri i nxehtë ka peshë specifike të lartë;
Për shkak se ajri i freskët rrit koficientin e mbushjes;
Për shkak se ajri i freskët ul koficientin e mbushjes;

10. Për të shmangur ndotjen me vaj të disqeve të friksionit:
1 pikë
A)
B)
C)
D)

Zëvendësojmë diskun e friksionit;
Zëvendësojmë permistomin e kushinetave të rrotave të para;
Zëvendësojmë permistomin e qafës së fundit të boshtit motorik;
Zëvendësojmë volantin;

11. Në varësi të llojit të lëvizjes kryesore, makinat metalprerëse ndahen në:
2 pikë
a) makina me lëvizje kryesore ______________________
b) makina me lëvizje kryesore ______________________
12. Përcaktoni dy nga metalet e mëposhtme që janë feror.
2 pikë
Bakri - Alumini - Giza - Magnesi - Plumbi – Çeliku
____________________________________________________________

13. Në secilin nga pohimet e mëposhtme, rrethoni përgjigjen e saktë
4 pikë
PO
PO
PO
PO

1) Në tornim, shpejtësia e prerjes matet me rrot/min.
2) Çeliku me karbon dhe krom konsiderohet i “pandryshkshëm”.
3) Stokatriçja bën pjesë në grupin e makinave zdruguese.
4) Kanalet elikoidale të majës shpuese shërbejnë për ftohjen e saj.

14. Nisur nga pozicioni i cilindrave, emërtoni llojin e motorit të paraqitur në secilën nga figurat e
mëposhtme:

JO
JO
JO
JO

2 pikë

figura 1:

_______________________________
_______
figura 2 :

_______________________________
_______
15. Listoni dy funksionet kryesore të ESP (electronic stability program) në sistemin e frenimit:

2 pikë

1.
__________________________________________________________________________________
_____
2.________________________________________________________________________________
_______
16. Plotësoni vendet bosh në fjalitë më poshtë:

3 pikë

a) Një qelizë fotovoltaike bën që energjia ______________ të konvertohet në energji _______________.
b) Rezistenca ngrohese e xhamit të pasëm është e përbërë nga material ______________________.
17. Në secilin nga pohimet e mëposhtme, rrethoni përgjigjen e saktë:
1)
2)
3)
4)

4 pikë

V
Ne sistemin e ndezjes elektronike të integruar përdoret distributori.
Kur pulson drita e indikatorit të vajit, sasia e vajit është mbi nivel.
V
Vlera e momentit të shtrëngimit të dadiçekëve të rrotave të automjetit është e rëndësishme. V
Kur lëngu ftohës arrin një temperaturë rreth 85°C, termostati lejon kalimin e tij në radiator. V
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G
G
G
G

18. Referuar skemës së motorit me injeksion elektronik të naftës, për pohimet e mëposhtme, rrethoni
përgjigjen e saktë:
4 pikë

PO
PO
PO
PO

1) Presioni i lëndës djegëse në elementet «2» dhe «6» është i njëjtë.
2) Në elementin «6» injektimi i lëndës djegëse komandohet nga presioni i saj.
3) Në elementin «4» matet temperatura e lëndës djegëse.
4) Elementi «1» lëvizjen e merr nga boshti me gunga.
19. Në figurën e mësipërme, emërtoni elementët:

3 pikë

Elementi 2:____________________________
Elementi 3:____________________________
Elementi 4:____________________________
20. Në sensorët e mëposhtëm përcaktoni llojin “aktiv” ose “pasiv” sipas funksionimt të tyre. 4 pikë
1) Sonda lambda
2) Sensori iduktiv i rrotullimeve te boshti motorik
3) Sensori i rrahjeve në testate
4) Sensori magnetik i rrotullimeve të rrotës (ABS)

_______
_______
_______
_______

JO
JO
JO
JO

SKEMA E VLERËSIMIT
DREJTIMI/PROFILI PROFESONAL
AUTOMEKANIK (HARRY FULTZ)
Pyetja 1
Pyetja 2
Pyetja 3
Pyetja 4
Pyetja 5
Pyetja 6
Pyetja 7
Pyetja 8
Pyetja 9
Pyetja 10

B
A
C
A
B
B
D
B
C
C

1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë
1 pikë

Pyetja 11: Në varësi të llojit të lëvizjes kryesore, makinat metalprerëse ndahen në:
a) - rrotulluese,
b) - drejtvizore,
2 pikë
nëse përcakton saktë dy makinat
1 pikë
nëse përcakton saktë një nga makinat
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Pyetja 12: Përcaktoni dy nga metalet e mëposhtme që janë feror:
- Giza,
- Çeliku,
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë dy metalet
nëse përcakton saktë një nga metalet
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 13: Në seclin nga pohimet e mëposhtme, rretho përgjigjen e saktë.
a) - JO,
b) - PO,
c) - PO,

d) - JO,

Pyetja 14: Nisur nga pozicioni i cilindrave, emërtoni llojin e motorit të paraqitur në secilën nga figurat e
mëposhtme:
figura 1 - Linear
figura 2 - V
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë dy llojet e motorit
nëse përcakton saktë një nga llojet e motorit
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 15: Listoni dy funksionet kryesore të ESP (electronic stability program) në sistemin e frenimit:
1. – Ruan stabilitetin e mjetit gjatë frenimit të fortë,
2. – Pengon rrëshqitjen e mjetit gjatë frenimit të fortë
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2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë dy funksionet
nëse përcakton saktë një nga dy funksionet
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 16 : Plotësoni vendet bosh në fjalitë më poshtë:
a)
- e drites
- elektrike
b)
- qeramike
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë tre pjesët që mungojnë
nëse përcakton saktë dy pjesët që mungojnë
nëse përcakton saktë një nga pjesët që mungojnë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 17: Në secilin nga pohimet e mëposhtme, rrethoni përgjigjen e saktë.
1) - G,
2) - G,
3) - V,
4) - V,
Pyetja 18: Referuar skemës së motorit me injeksion elektronik të naftës, për pohimet e mëposhtme,
rrethoni përgjigjen e saktë:
Përgjigje:
1) - PO,
2) - JO,
3) - JO,
4) - PO,
Pyetja 19: Në figurën e mësipërme, emërtoni elementët:
Elementi 2:- (shpërndarës - common rail)
Elementi 3:- (sensor temperature)
Elementi 4:- ( rregullator presioni)
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë tre elementët
nëse përcakton saktë dy nga elementët
nëse përcakton saktë një nga elementët
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

Pyetja 20: Në sensorët e mëposhtëm përcaktoni llojin aktiv ose pasiv sipas funksionimt të tyre.
1) Sonda lambda - aktiv
2) Sensori iduktiv i rrotullimeve te boshti motorik- pasiv
3) Sensori i rrahjeve ne testate - pasiv
4) Sensori magnetik i rrotullimeve te rrotes (ABS) –
4 pikë
3 pikë
2 pikë
1 pikë
0 pikë

nëse përcakton saktë katër llojet
nëse përcakton saktë tre nga llojet
nëse përcakton saktë dy nga llojet
nëse përcakton saktë një nga llojet
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.

