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28. Sa është numri i bashkive në Republikën e Shqipërisë, sipas ndarjes së fundit 
administrative?        1 pikë 

A) 60 bashki. 
B) 61 bashki. 
C) 62 bashki. 
D) 63 bashki. 
 

29. Shtrihen në perëndim të luginës së Matit:     1 pikë 
A) malësitë e Çermenikës dhe Gollobordës. 
B) malësitë e Gollobordës dhe Martaneshit. 
C) vargjet malore të Skënderbeut. 
D) vargjet malore të Lurës. 
 

30. Cili nga rajonet e Shqipërisë dallohet për popullim më të hershëm?  1 pikë 
A) Rajoni Verior – Verilindor. 
B) Rajoni Perëndimor. 
C) Rajoni Juglindor. 
D) Rajoni Jugor. 

 

31. Trevat shqiptare dallohen për hidrogafi të pasur. Renditni tri nga veçoritë e 
përgjithshme të lumenjve në trevat shqiptare.     3 pikë 
 

32. Shkruani tri karakteristika të luginës së Drinit të Zi në aspektin natyror.  3 pikë 
 

33. Tiparet strukturore të popullsisë së Shqipërisë kanë ndryshuar vazhdimisht. 
Kështu, në strukturën gjinore të popullsisë në Republikën e Shqipërisë, 
tradicionalisht ka mbizotëruar elementi mashkull në krahasim me atë femër. Në 
periudha të ndryshme kohore kjo strukturë është lëkundur.  

a) Në cilën periudhë të shek. XX struktura gjinore ndryshoi disi në favor të elementit 
femër?        1 pikë 

b) Jepni një arsye që shpjegon këtë ndryshim. 1 pikë
c) Si ka ndryshuar mosha mesatare e popullsisë së Shqipërisë nga viti 1990 deri 

më sot?        1 pikë 
 

34. Rajoni Jugor dhe Juglindor ndryshojnë midis tyre në veçoritë fiziko-gjeografike.  
a)  Jepni një ndryshim midis këtyre dy rajoneve, lidhur me strukturat tektonike   

 mbizotëruese ku formohet relievi.      1 pikë 
b)  Emërtoni një nga pjesët përbërëse të Rajonit Jugor, që është formuar në një 

graben.        1 pikë 
c)  Cila nga pjesët përbërëse të Rajonit Juglindor, që është formuar në një graben, 

shtrihet në një lartësi më të madhe mbi nivelin e detit? 
Gjeografi - Sesioni II 
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1. Trupi qiellor më i afërt me Tokën është:     1 pikë  
A) Hëna; 
B) Marsi; 
C) Dielli; 
D) Afërdita. 
 
2. Kryen një qarkullim të plotë nga perëndimi në lindje për 365 ditë, 5 h e 49’:  
A) Toka rreth boshtit;        1 pikë 
B) Toka rreth Diellit;  
C) Hëna rreth Tokës; 
D) Hëna rreth boshtit. 
 
3. Dita më e gjatë në Hemisferën Jugore është në datën:   1 pikë  
A) 21 mars; 
B) 21 qershor; 
C) 23 shtator; 
D) 22 dhjetor. 
 
4. Në elementet matematikorë të hartës bën pjesë:    1 pikë 
A) Relievi; 
B) Hidrografia; 
C) Rrjeti hartografik; 
D) Shenjat konvencionale. 
 
5. Vëzhgoni me kujdes hartën e dhënë  

dhe përcaktoni: 
 

a) Në cilën pikë lumi rrjedh më ngadalë.     1 pikë 
 Lumi rrjedh më ngadalë në pikën ___ 
b) Argumentoni përgjigjen tuaj.       2 pikë 
 
6. Cila është shtresa e atmosferës ku bëhet i mundur transmetimi i valëve të 

radios?        1 pikë 
A) Troposfera. 
B) Stratosfera. 
C) Termosfera. 
D) Ekzosfera. 
7. Figurat përbri tregojnë këndin  
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e rënies së rrezeve të Diellit  
gjatë një dite në stinën e  
verës dhe të dimrit. 

a) Cila nga figurat tregon këndin  
e rënies së rrezeve të Diellit  
gjatë stinës së verës?       1 pikë  

b) Jepni dy argumente që tregojnë se intensiteti i rrezatimit  
gjatë stinës së verës është më i lartë.     2 pikë 

 
8. Gjatë cilës fazë  

të Hënës ndodhin  
baticat më të mëdha?       1 pikë  

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
 
 
9. Cilin nga elementet e valës tregon shkronja D në figurën e dhënë?  1 pikë 
A) Bazën. 
B) Gjatësinë. 
C) Kreshtën. 
D) Lartësinë. 
 
10.  Valët në oqeane krijohen nga shkaqe të ndryshme. 
a) Cili është shkaku i formimit të valëve cunami?    1 pikë 
b) Jepni një nga karakteristikat e këtyre valëve.    1 pikë  

 
11. Shtresa e sipërme e Tokës është:      1 pikë 
A) bërthama e jashtme; 
B) korja tokësore;  
C) astenosfera; 
D) manteli. 
 
12. Shpjegoni si formohen secili prej shkëmbinjve të mëposhtëm.   2 pikë 
 Shkëmbinjtë sedimentarë: _____________________________ 
 Shkëmbinjtë magmatikë: ______________________________ 

 
13.  Nëpërmjet shkronjës B  
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0
100
200
300

Rezervat e naftës

 në figurë është paraqitur:       1 pikë 
A) epiqendra e tërmetit; 
B) hipoqendra e tërmetit; 
C) thyerja tektonike; 
D) valët e tërmetit. 
 
14. Një nga llojet e lëvizjeve të kores tokësore janë lëvizjeve luhatëse  

(epirogjenike). 
a) Jepni dy nga karakteristikat e këtyre lloj lëvizjeve.    2 pikë 
b) Jepni një nga dëshmitë që tregojnë praninë e lëvizjeve luhatëse.  1 pikë 

 
15. Kontinenti me sipërfaqen më të vogël në rruzullin tokësor është: 1 pikë 
A) Australia; 
B) Antarktida; 
C) Groenlanda; 
D) Zelanda e Re. 
 
16. Duke u bazuar te  

grafiku, rezervat  
më të mëdha të  
naftës në vitin  
1986 ishin në:       1 pikë 

A) gjirin e Guinesë; 
B) Siberinë veriore; 
C) rajonin e Gjirit Persik; 
D) rajonin e Karaibeve. 
 
17. Në cilin nga lumenjtë e mëposhtëm mund të lundrojnë anijet oqeanike?   
A) Makenzi.         1 pikë 
B) Misisipi. 
C) Amazona. 
D) Shën Lorenc. 
 
18. Konsiderohet si prodhuesi më i madh botëror i kafesë:   1 pikë 
A) Kuba; 
B) Egjipti; 
C) Argjentina; 
D) Brazili. 
19. Liqeni më i thellë në botë është ai:                                     1 pikë 
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A) Ladoga; 
B) Balaton; 
C) Bajkal; 
D) Kaspik. 
 
20. Portugalia shtrihet në gadishullin:      1 pikë 
A) Apenin; 
B) Iberik; 
C) Bretanjës; 
D) Skandinav. 

 
21. Britania e Madhe dhe Franca lidhen me njëra - tjetrën nëpërmjet ngushticës:   
A) La Mansh;         1 pikë 
B) Kategat; 
C) Skagerak; 
D) Gjibraltar. 

 
22. Shkruani tri veçori fiziko – gjeografike të rajonit të Evropës Veriore.  3 pikë  
 
23. Hapësirat gjeografike po ndryshojnë gjithnjë e më shuma nga veprimtaria e 

njeriut. Procesi i vrullshëm i industrializimit ka krijuar hapësira të ndryshme ku 
nga njëra anë shfaqet hapësira qendrore dhe nga ana tjetër ajo periferike. Nisur 
nga ky fakt, shkruani tri dallime midis hapësirës qendrore dhe asaj periferike. 
       3 pikë 
 

24. Në figurë paraqitet  
piramida e popullsisë  
së Shqipërisë për vitet   
2001 dhe2011.         2 pikë 

a) Bazuar të figura, në cilën  
nga piramidat kemi një  
shtim natyror më të lartë  
të popullsisë? Ilustroni  
përgjigjen tuaj me detaje  
nga figura.    

b) Bazuar të figura,  
ndryshimet më të mëdha në piramidat e popullsisë janë në drejtim të strukturës 
moshore apo gjinore? Ilustroni përgjigjen tuaj me detaje nga figura. 2 pikë 
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25. Krahasoni Australinë me Zelandën e Re në aspektin natyror dhe jepni dy 
ndryshime midis tyre.       2 pikë 

 
26. Për t’ju përgjigjur pyetjes,  

bazohuni në hartën  
përbri.      

a) Cili rajon tregohet në hartë?      1 pikë 
b) Identifikoni emrat e dy  

lumenjve më të rëndësishëm  
të këtij rajoni.        2 pikë 

 
 
 

27. Cila nga alternativat e mëposhtme paraqet rëndësinë gjeopolitike të trevave 
shqiptare?        1 pikë  

A) Shtrirja e tyre në rajonin e Ballkanit. 
B) Tiparet mesdhetare të klimës, bimësisë, tokave etj. 
C) Vendndodhja e tyre në brezin mesatar të Hemisferës Veriore. 
D) Vendndodhja në kryqëzimin e rrugëve që lidhin lindjen me perëndimin. 
 
28. Në rast se udhëtojmë nga Tirana në drejtim të Korçës, drejtimi ynë do të  

jetë drejt:         1 pikë 
A) veriut; 
B) verilindjes; 
C) juglindjes; 
D) jugperëndimit. 
 
29. Mali i Çikës është pjesë e maleve:     1 pikë 
A) Bregdetare; 
B) Lindore të Rajonit Juglindor; 
C) midis Tomorit dhe Melesinit; 
D) midis Vjosës së Sipërme dhe Drinosit.  
 
30. Pllaja karstike Veleçik – Bridash ndodhet në:    1 pikë 
A) Bllokun e Jezercës; 
B) Malësinë e Madhe; 
C) Luginën e Shalës; 
D) Malësinë e Gashit. 
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31. Tabela e mëposhtme paraqet numrin e lindjeve dhe të vdekjeve për 1000 banorë 
për popullsinë e Shqipërisë dhe të trevave shqiptare.  

 
Popullsia në trevat shqiptare Lindjet në 1000 

banorë 
Vdekjet në 1000 

banorë 
1. Popullsia në Shqipëri 16.0 5.0 
2. Popullsia në Kosovë 20.8 5.2 
3. Popullsia e trevave shqiptare në 

Maqedoninë Veriore 
24.5 5.9 

4. Popullsia e trevave shqiptare në Mal 
të Zi 

15.2 5.0 

5. Popullsia e trevave shqiptare në 
Serbi 

25.9 5.5 

 
a) Cilin tipar strukturor të popullsisë paraqet tabela e mësipërme?  1 pikë 
b) Ku është më i lartë shtimi natyror i popullsisë? Si e gjetët?  2 pikë 
 
32. Emigracioni i jashtëm ka qenë një dukuri  që e ka shoqëruar vazhdimisht 

popullsinë shqiptare. Renditni tre nga faktorët që kanë ndikuar në nivelin e lartë 
të emigracionit për popullsinë shqiptare.     3 pikë 

 
33.  
a) Krahasoni Rajonin Jugor me Rajonin Juglindor dhe nxirrni nga një ndryshim 

midis tyre në aspektin e ndërtimit gjeologjik dhe relievit.  2 pikë 
Një ndryshim në ndërtimin gjeologjik: 
Një ndryshim në format e relievit: 

b) Emërtoni një nga pjesët përbërëse të vargut perëndimor të Rajonit Juglindor. 
         1 pikë 

34. Përcaktoni një nga sistemet malore në trevat shqiptare që kanë këto drejtime në 
reliev.        3 pikë  

- Drejtimin Veri – Jug: 
- Drejtimin VP–JL: 
- Drejtimin rrezor: 
 
 
 
 
 
 


