
1.       Shkëmbimi i gazeve me lëkurë bëhet tek:  

 a) Guaca      

 b) Kërmilli      

 c) Ujëtokësorët      

 d) Zvarranikët 

 

2.       Forma më e thjeshtë e lëvizjes që kryhet në mbretërinë shtazore bëhet  me rrymimin  

          e protoplazmës në substratin e fortë dhe këtë e bëjnë organizmat njëqelizorë, të cilët  

          nuk e kanë pelikulën. 

 

3.       Thellimi në formë hinke i rrethuar me qerpik, ndodhet tek:  

 a) Ameba           

 b) Parameci          

 c) Euglena           

 d) Hidra 

 

4.       Përshkruaj ndërtimin e sistemit nervor, tek krimbat qepallorë.- kanë sistem nervor  

          penjëzor të përbërë prej ganglioneve që gjenden në pjesën e përparme të trupit të  

          shtazës. 

 

5.       Sytë e thjeshtë në formë të njollave të syve si dhe sytë e përbërë në formë kupe,  

          paraqiten tek:  

  a) Turbelariet         
  b) Gaforrja          

  c) Ylli i detit           

  d) Bleta 

 

6.       Gaforrja merr frymë me  branshi. 

 

7.       Lëngu më i thjeshtë trupor është:  

 a) Limfa           

 b) Kemolimfa           

 c) Gjaku           

 d) Hidrolimfa 

 

8.       Te knidaret ekskretimi kryhet me  tërë sipërfaqen e trupit. 

 

9.       Emërto faktorët që ndikojnë në rritjen e shpejtësisë së metabolizmit.janë: streset, kur  

          temperatura rritet,ushtrimet fizike si dhe disa hormone si tiroksina, adrenalina dhe  

          noradrenalina. 

 

10.    Të gjitha veçoritë që ju i keni, janë të kontrolluara nga  gjenet. 

 

11.     Nga epiderma tajohet kutikula kitinore tek:  

 a) Knidaret     

 b) Krimbi i tokës      

 c) Kandrrat      

 d) Guaca 



12.     Lëvizje me këmbë të rreme (rrymim i protoplazmës) bën ameba. 

 

13.     Sistemi i tretjes i përbërë nga goja e rrethuar me tentakula që shërbejnë për kapjen e  

          ushqimit dhe zgavra tretëse, është tek:  

 a) Sfungjerët          

 b) Hidra         
 c) Planaria          

 d) Lëkurëgjemborët     

 

14.     Përshkruaj ndërtimin e sistemit nervor, tek butakët.- Sistemi nervor tek butakët është  

          i përbërë nga unaza nervore si dhe 3 deri 5 palë të ganglioneve.  

 

15.     Dy deri katër sy, gropëzat për nuhatje si dhe disa tentakle ndijore, hasen tek:  

 a) Krimbat unazorë          
 b) Kërmilli          

 c) Planaria          

 d) Peshqit 

 

16.     Merimanga merr frymë me  dy vrima që gjenden në anën e poshtme të barkut 

17.     Kemolimfë me ngjyrë të kaltër ka:  

 a) Krimbi i tokës       

 b) Hidra       

 c) Bretkosa       

 d) Kërmilli i vreshtës 

 

18.      Krimbat shpatuk ekskretimin e kryejnë me  protonefridie. 

 

19.      Trego kohën më të përshtatshme kur duhet të matet shpejtësia e metabolizmit. Koha  

           më e përshtatshme e matjes së shpejtësisë së metabolizmit është kur individi pushon  

          dhe kur ka temperaturë trupore normale. 

 

20.     Qelizat e njeriut kanë __46__kromozome (23 çifte). 

 

21.     Lëkura tajon lëng jargor tek:  

 a) Knidaret       

 b) Peshqit      

 c) Krimbi i tokës      
 d) Kandrrat   

 

22.     Lëvizje me anë të  flagjelit  bën euglena. 

 

23.     Sistemi i tretjes i cili fillon me gojën, në të cilën gjendet e ashtuquajtura radula që  

          shërben për brejtjen e ushqimit; gjendet tek:  

 a) Insektet           

 b) Butakët           
 c) Planaria           

 d) Zogu 

 

 



24.     Përshkruaj ndërtimin e sistemit nervor, tek Krimbi i tokës.- Sist- emi nervor i krimbit  

          të tokës përbëhet nga ganglionet nervore të vendo- sura nga dy në secilën unazë të  

          vendosura në anën barkore të lidhura midis tyre me fije nervore duke formuar  

          zingjirin nervor barkor. 

 

25.     Qimet ndijore, të shpërndara nëpër tërë trupin e posaçërisht në maje të kokës, hasen  

          tek:  

 a) Merimangat           
 b) Gaforrja           

 c) Kërmilli           

 d) Planaria 

 

26.     Ylli i detit merr frymë me branshi. 

 

27.     Kemolimfë me ngjyrë të kuqe ka:  

 a) Kërmilli          

 b) Hidra           

 c) Peshku          

 d) Krimbi i tokës 

 

28.     Metanefridiet janë organe të ekskretimit te krimbat unazorë dhe butakët. 

 

29.     Emërto hormonet që ndikojnë në shpejtësinë e metabolizmit. Tiroksina, adrenalina  

          dhe noradrenalina. 

 

30.     Ekzistojnë gjene të ndryshme për secilën  veçori p.sh. ngjyra e flokëve, ngjyra e syve  

          etj. 

 

31.    Lëkura tajon gëzhojën tek:  

 a) Knidaret      

 b) Krimbi i tokës      

 c) Kërmilli      
 d) Kandrrat  

 

32.     Lëvizje me anë të  qepallave bën parameci. 

 

33.     Rrëcoku, paraqet lukthin për bluarje i cili gjendet tek:  

 a) Peshku           

 b) Zogu           
 c) Lopa           

 d) Bretkosa 

 

34.     Përshkruaj ndërtimin e sistemit nervor, tek gaforrja. Sistemi nervor tek gaforrja  

          është i vendosur në anën barkore të trupit dhe përbëhet prej ganglioneve që gjenden  

          në çdo segment të trupit. 

 

35.     Veshi i jashtëm dhe i mesëm nuk paraqiten tek:  

 a) Peshqit           
 b) Ujëtokësorët            

 c) Shpendët          

 d) gjitarët 



36.     Peshku merr frymë me  branshi. 

 

37.     Gjaku është lëng trupor te:  

 a) Sfungjerët       

 b) Krimbat       

 c) Këmbënyjëtorët       

 d) Rruazorët 

 

38.     Gypat e Malpigut janë organe të ekskretimit te merimangat, kandrrat dhe  

          qindkëmbëshat. 

 

39.     Thekso pse të gjitha bimët e gjelbra prodhojnë sheqer. Për shkak se sheqeri është  

          materia e vetme e pasur me energji të fituar nga dielli gjatë procesit të fotosintezës. 

 

40.     Gjenet gjenden në  kromozome ndërsa  kromozomet  gjenden në bërthamë të  

          qelizave tona. 

 

41.     Lëkura në pjesën sipërfaqësore ka luspa-pllaka eshtrore, tek:  

 a)Ujëtokësorët      

 b) Zvarranikët      

 c) Peshqit      
 d) Gjitarët 

 

42.     Nuk lëvizin fare sfungjerët, koralet etj. sepse ata janë të përforcuar për substrat në  

          fund të detit. 

 

43.     Porci është pjesë e lukthit të:  

 a) Peshkut           

 b) Lopës           
 c) Njeriut           

 d) Zogut 

 

44.     Përshkruaj ndërtimin e sistemit nervor, tek insektet.- Sistemi nervor përbëhet prej  

          nyjeve nervore-ganglioneve. 

 

45.     Kapakët e syrit, si pjesë ndihmëse e syrit, nuk ekzistojnë tek:  

 a) Peshqit           
 b) Ujëtokësorët          

 c) Zvarranikët           

 d) Shpendët 

 

46.     Bretkosa merr frymë me  lëkurë dhe me mushkëri. 

 

47.     Enët unazore të pjesës së përparme të trupit janë kontraktile dhe e luajnë rolin e  

          zemërzave te:  

 a) Hidra           

 b) Planaria           

 c) Hardhuca           

 d) Krimbi i tokës  

 

 



48.     Veshkat janë organe të ekskretimit te rruazorët. 

 

49.     Emërto pjesët e bimëve ku mund të deponohet amidoni. Pjesët e bimës në të cilat  

          mund të deponohet amidoni janë: gjethet, farat, zhardhokët (te patatja) etj. 

 

50.     Veçoritë mund të trashëgohen (vijnë nga prindërit tuaj përmes  gjeneve), apo mund  

          të jenë modifikime (të shkaktuara nga kushtet e ambientit). 

 

51.     Lëkurë të njomë, gjithnjë pa luspa kanë:  

 a)Peshqit       

 b) Zvarranikët      

 c) Ujëtokësorët      
 d) Shpendët 

52.     Te krimbat lëvizja bëhet me anë të  muskujve të ngjitur për lëkurë si dhe me anë të   

          keteve që gjenden në anën e poshtme barkore të trupit. 

 

53.     Dentina, mbështjell:  

 a) Kurorën e dhëmbit         

 b) Palcën e dhëmbit          
 c) Rrënjën e dhëmbit         

 d) Smaltin e dhëmbit 

 

54.     Cila pjesë e trurit është më pak e zhvilluar te zvarranikët? Te zvarranikët, pjesa më  

          pak e zhvilluar e trurit është truri i vogël. 

 

55.     Frymëmarrjen me tërë sipërfaqen e trupit, e kryen:  

 a) Krimbi i tokës          
 b) Gaforrja          

 c) Merimanga          

 d) Peshku 

 

56.     Hardhuca merr frymë me  mushkëri. 

 

57.     Zemra tek peshqit përbëhet nga:  

 a) 3 dhomëza          

 b) 4 dhomëza         

 c) 1 dhomëz         

 d) 2 dhomëza 

 

58.     Organizma hermafroditë quhen organizmat të cilët  nuk i kanë se- kset e ndara (në të  

          njëjtin individ gjenden gjëndrat seksuale mashkull- ore dhe femërore). 

 

59.     Trego çka është frymëmarrja qelizore. Frymëmarrja qelizore është këmbimi i gazeve  

          (CO2  dhe O2) në mes gjakut dhe qelizave. 

 

60.     Në përbërjen e ADN-së merr pjesë: fosfori, sheqeri dezoksiribozë dhe katër baza  

          azotike të cilat janë: adenina (A), guanina (G), citozina (C) dhe timina (T). 

 

 

 

 



61.     Lëkurë me shtresë të brirët, kanë:  

 a) Peshqit      

 b) Ujëtokësorët      

 c) Zvarranikët      
 d) Shpendët 

 

62.     Lëvizjen e kërmillit e mundësojnë shputa  dhe masa jargore. 

 

63.     Zmalti mbështjell:  

 a) Rrënjën e dhëmbit    

 b) Kurorën e dhëmbit       

 c) Palcën e dhëmbit       

 d) Dentinën e dhëmbit 

 

64.     Emërto pjesët e trurit te njeriu: truri i madh, truri i ndërmjetëm, truri i mesëm, truri  

          i vogël dhe arrçi (palca e zgjatur). 

 

65.     Në organizma anaerob të cilët jetojnë në mjedise ku mungon oksigjeni, përveq  

          baktereve dhe disa mikroorganizmave, bënë pjesë edhe:  

 a) Lëvriza           
 b) Planaria           

 c) Kërmilli           

 d) Gaforrja 

 

66.     Pula merr frymë me  mushkëri. 

 

67.     Zemra tek ujëtokësorët është e përbërë nga:  

 a) 1 dhomëz          

 b) 2 dhomëza          

 c) 4 dhomëza          

 d) 3 dhomëza 

 

68.     Pllenim i jashtëm quhet bashkimi (shkrirja) e vezës dhe spermatozo- idit jashtë  

          organizmit, në mjedisin ujorë. 

 

69.     Shpjego rrugët e furnizimit me oksigjen të bimëve që i kanë rrënjët të përmbysura  

          në ujë. Një prej rrugëve të furnizimit me oksigjen te bimët që i kanë rrënjët të  

          përmbysura nën ujë është tek Lëkoi i verdhë te i cili bishti i gjethit ka kanale  

          nëpërmjet të cilëve rrënjët marrin oksigjenin e krijuar gjatë fotosintezës. 

 

70.     ADN-ja përbëhet nga këto baza azotike:  adenina (A), guanina (G), citozina (C) dhe  

          timina (T).       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

71.     Lëkurë të mbuluar me pupla, kanë:  

 a) Peshqit      

 b) Zvarranikët      

 c) Shpendët      
 d) Gjitarët 

 

72.     Gjatë tkurrjes muskuli bëhet më i shkurtër duke mos  e ndërruar vëllimin.  



 

73.     Cementi mbështjell:  

 a) Kurorën e dhëmbit      

 b) Rrënjën e dhëmbit         

 c) Palcën e dhëmbit            

 d) Smaltin e dhëmbit 

 

74.     Cilat pjesë të trurit i kanë peshqit të zhvilluara më shumë e cilat më pak: Te peshqit,  

          më shumë të zhvilluar janë truri i mesëm dhe ai i vogël ndërsa më pak i zhvilluar  

          është truri i përparëm. 

 

75.     Me branshi marrin frymë:  

 a) Peshqit           
 b) Ujëtokësorët           

 c) Zvarranikët           

 d) Shpendët 

 

76.     Njeriu merr frymë me mushkëri. 

 

77.     Zemra tek shpendët është e përbërë nga:   

 a) 1 dhomëz          

 b) 2 dhomëza          

 c) 3 dhomëza          

 d) 4 dhomëza 

 

78.     Pllenim i brendshëm quhet bashkimi (shkrirja) e qelizës vezë dhe e spermatozoidit në  

          organizmin femëror. 

 

79.     Çfarë procesi metabolik është fotosinteza e çfarë frymëmarrja. Fotosinteza është  

          proces anabolik i ndihmuar nga drita ndërsa frymëmarrja është proces katabolik 

 

80.     Gjuha e acideve nukleike përbëhet nga këto shkronja: A, G, C dhe T. 

 

81.     Lëkurë të mbuluar me qime, kanë:  

 a) Zvarranikët      

 b) Shpendët      

 c) Gjitarët      
 d) Ujëtokësorët 

 

82.     Secili muskul përbëhet nga një numër i madh i fijeve muskulore, që janë të lidhura  

          në mes vete me ind lidhor. 

 

83.     Gjuha e palëvizshme dhe pak e zhvilluar, haset tek:  

 a) Bretkosa           

 b) Peshku           
 c) Lopa           

 d) Zogu 

 

 

 



84.     Pjesë e kujt është hipotallamusi dhe çka kontrollon në organizëm? Hipotallamusi  

          është pjesë e trurit të ndërmjetëm, ai është qendër nervore që kontrollon  

          metabolizmin, temperaturën e trupit, procesin e gjumit etj. 

 

85.     Me trakeje marrin frymë:  

 a) Kandrrat           
 b) Butakët           

 c) Krimbat           

 d) Parashtazorët 

 

86.     Parameci merr frymë me tërë sipërfaqen e trupit. 

 

87.     Zemra tek gjitarët është e përbërë nga:  

 a) 1 dhomëz          

 b) 2 dhomëza          

 c) 3 dhomëza          

 d) 4 dhomëza 

 

88.     Pllenim të jashtëm kanë këto shtazë:   lëkurëgjemborët,    peshqit, ujëtokësorët etj. 

 

89.     Defino termin fermentim. Shpërbërja e materieve organike zakonisht e sheqernave  

          në mungesë të oksigjenit (frymëmarrja anaerobe) dhe që përfundimisht jep dyoksid  

          karboni, alkool ose acid laktik etj. dhe energji 

 

90.     Numri i kromozomeve në një qelizë seksuale te njeriu është 23 kromozome (numër i  

          përgjysmuar i kromozomeve). 

 

91.     Lëkurë me gjëndra qumështore, djersore dhe dhjamore, kanë:  

 a) Ujëtokësorët      

 b) Zvarranikët      

 c) Gjitarët      
 d) Shpendët 

 

92.     Lëvizjen e peshqve e mundësojnë fletëzat për notim ku funksionimi i tyre varet nga   

          muskujt e fuqishëm që gjenden përgjat trupit e sidomos në fletëzën bishtore. 

 

93.     Mëshikëza e tëmthit (idhcës), gjendet në:  

 a) Pankreas                 

 b) Mëlçi                

 c) Zorrën e hollë                  

 d) Zorrën e trashë 

 

94.     Dallo rruazorët te të cilët është i zhvilluar mirë truri i vogël: Truri i vogël më së  

          shumti është i zhvilluar tek shtazët të cilat cilësohen me lëvizje të shpejta  

          (peshkaqeni, shpendët fluturuese dhe gjitarët). 

 

 

 

 

 



95.     Me mushkri marrin frymë:  

 a) Vetëm shpendët        

 b) Vetëm zvarranikët       

 c) Vetëm gjitarët         

 d) Të gjithë rruazorët tokësorë 

 

96.     Peshkaqeni merr frymë me  branshi (verëza). 

 

97.     Zemër me dy veshëza dhe një barkushë pjesërisht të ndarë me anë të një perdeje,  

          kanë:  

 a)Peshqit          

 b) Ujëtokësorët          

 c) Krokodilët          

 d) Zvarranikët 

 

98.     Pllenim të brendshëm kanë këto shtazë: Disa parruazorë (gaforrja e lumit, petatorja  

          e artë), zvarranikët, shpendët dhe gjitarët. 

 

99.     Krahaso fermentimin alkoolik me atë laktik. Gjatë fermentimit alkoolik  lirohet  

          alkooli etilik ndërsa gjatë fermentimit laktik lirohet  acidi laktik. 

 

100.  Nëse renditja e bazave azotike në njërin zingjirë është: A,T,G,C, A; si do të ishte  

         renditja e bazave azotike në zingjirin tjetër të ADN-së? Renditja e zingjirit tjetër të  

         ADN-së do të ishte: T,A,C,G,T. 

 

101. Zoologjia është shkenca e cila merret me studimin e: 

 a)   shtazëve     

 b)   njeriut         

 c)   bimëve       

 d)   insekteve 

 

102.  Vetëm zemra e balenes peshon:    

 a)   300-400 kg        

 b)   400-500 kg     

 c)   500-600 kg)     

 d)   600-700 kg  

 

103. Shtazët janë organizma që e marrin ushqimin e gatshëm, pra janë:  

             a)   heterotrof       

             b)   autotrof    

             c)   parazitues     

             d)   të dëmshëm 

 

104. Ameba bënë pjesë në:   

            a)   kamxhikorë       

            b)   qepallorë     

            c)   rizopode     

            d)   fluturor  

 



105. Me pseudopodie lëvizë:    

            a)   euglena          

            b)   ameba       

            c)   parameci        

            d)   volvoksi 

 

106. Ameba ushqimin e tretë me anë të:   

            a)   pseudopodieve             

            b)   vakuoles tajitëse     

            c)   bërthamës      

            d)   vakuolës tretëse 

107. Ameba shumohet me anë të ndarjes.    

 

108. Cila nga fjalitë e mëposhtme është e pasakt për euglenën: 

            a)   lëvizë më anë të kamxhikut           

            b)   ka kloroplaste  

            c)   ka njollën e kuqe                             

            d)   nuk ka formë të caktuar të trupit    

 

109. Euglena ka veqori edhe të bimëve sepse përmban: 

            a)   ``njollën e syrit``        

            b)   kamxhikun        

            c)   kloroplaste      

            d)   dy bërthama 

 

110. Cila nga fjalitë e mëposhtme për sfungjerët është e pasakt:   

               a)   jetojnë të përforcuara për substrat    

               b)   trupi i mbuluar me vrima  

               c)   Shumohen me bula                          

               d)   shtazë me inde të diferencuara 

 

111. Hidra është një shtazë e vogël me madhësi:  

               a)   1-2.5 cm          

               b)   2.5 -3 cm      

               c)   3-4 cm      

               d)   0.5- 1 cm  

 

112. Cila nga fjalitë e mëposhtme është e sakt për hidren:    

               a)   jeton në detra     

               b)   6-12 tentakula      

               c)   simetri bilaterale     

               d)   ikë nga burimi i drites 

 

113. Cila nga mënyrat e lëvizjes së hidres haset më së rralli:  

               a)   duke rrëshqitur ngadal           

               b)   me anë kërcimesh     

               c)   duke u përforcu me pjesë të ndryshme      

               d)   duke notuar 

 

114. Knidaret e detit paraqiten në dy forma: si polip dhe meduzë.    

 

 



115. Krimbat e shtypur kanë simetri:   

               a)   dyanësore             

               b)   rrezore      

               c)   asimetri        

               d)   polisimetrike 

 

116. Të gjitha pohimet për planariet janë të sakta përpos:  

               a)   ka dy sy të errët      

               b)   ana shpinore ka ngjyrë më të çelët    

               c)   shtazë grabitqare    

               d)   hermafrodite  

 

117. Shiriti i gjedheve mund të arrijë gjatësinë deri:  

               a)  10 metra          

               b)  11 metra          

               c)  12 metra       

               d)  13 metra 

 

118. Ehinokokusi ose lëvriza e:  

               a)   derrit         

               b)   maces        

               c)   gjedheve        

               d)   qenit  

 

119. Krimbi cilindrik i cili mund të arrijë në trake dhe  të shkaktoj ngulfatjen është:                                                    

               a)    askaridi-skraja e njeriut        

               b)    skraja e fëmijeve        

               c)    trikina       

               d)   lëvriza 

 

120. Trikina është krimb cilindrik e cila sulmon:    

               a)   eshtrat            

               b)   muskujt            

               c)   mushkërit    

               d)   lukthin 

 

121. Në kokën e kërmillit dallohen:    

               a)   4 tentakule          

               b)   6 tentakule        

               c)   2 tentakule       

               d)  7 tentakule 

 

122. Shputa është organ muskulor që mundëson:  

               a)   shumimin         

               b)   lëvizjen         

               c)   orientimin        

               d)   ngacmimin  

 

 

 

 

 



123. Gjeni pohimin e pasaktë për kërmillin:   

               a)   hermafrodite      

               b)   edhe i dëmshëm edhe i dobishëm     

               c)   frymëmarrja me mushkëri     

               d)   shtazë parazite 

 

124. Trupi i krimbit të tokës është i ndërtuar nga:   

               a)   afro 100 unaza         

               b)   afro 120 unaza       

               c)   afro 150 unaza       

               d)   afro 170 unaza  

 

125. Muskujt dhe ketet i mundësojnë krimbit të tokës:   

               a)   të lëvizë       

               b)   të ushqehet         

               c)   pranoj ngacmimet      

               d)   të marr frymë  

 

126. Shushunjëzat ushqehen me:    

               a)   tëmth         

               b)   gjak         

               c)   insekte      

               d)   bakterie  

 

127. Roli i krimbit të tokës:  

               a)   i dëmshëm          

               b)   i dobishëm         

               c)   nuk ka ndikim       

               d)   nuk dihet 

 

128. Afro 80 % e botës shtazore përbëjnë:   

              a)   krimbat unazorë       

              b)   krimbat e shtypur      

              c)   rruazorët        

              d)   këmbënyjetuarit 

 

129. Këmbënyjetuarit më të vjetër kanë qenë:    

              a)   pterolitet       

              b)   trilobitet      

              c)   kenolitet    

              d)   dinosauret 

 

130. Këmbënyjetuarit e sotëm më primitive janë:  

               a)   gaforret            

               b)   merimangat           

               c)   akrepat            

               d)   insektet 

 

 

 

 

 



131. Në kokën e gaforres gjenden:   

                a)   një pale antena         

                b)   dy palë antena      

                c)   tri palë antena          

                d)   katër palë antena  

 

132. Këmbët e gaforrës janë të vendosura në:  

                a)   kokë             

                b)   kokëkrahror          

                c)   bark           

                d)   bisht   

 

133. Gaforrja ka:   

                a)   2 palë këmbë        

                b)   3 palë këmbë         

                c)   4 palë këmbë          

                d)   5 palë këmbë   

 

134. Pala e parë e këmbëve të gaforres i mundson kapjen e ushqimit dhe kanë formën e:    

                a)   mashave            

                b)   grepit           

                c)   gjilpëres           

                d)   thumbit  

 

135. Gforrja e lumit mund të jetojë:   

                a)   5 deri 10 vjet       

                b)   10 deri 15 vjet        

                c)   15 deri 20 vjet         

                d)   20 deri 25 vjet  

 

136. Pleshti i ujit (dafnia) dhe ciklopët janë këmbënyjetuar të vëgjël që bëjnë pjesë në:  

                a)   gaforre            

                b)   merimanga           

                c)   akrepa            

                d)   insekte 

 

137. Sa palë këmbë i kanë merimangat:  

                 a)   5 palë          

                 b)   4 palë            

                 c)   3 palë            

                 d)   6 palë  

 

138. Rrethoni alternativën e pasakt për merimangat:    

                 a)   nuk kanë antena                                                     

                 b)   tarantulla është merimangë jo helmuese           

                 c)   ushqehet me insekte që bien në rrjetin e saj            

                 d)   barku i butë pa këmbë      

 

 

 

 

 



139. Akrepat e mbysin gjahun me anë të: 

                a)   grepit            

                b)   thumbit          

                c)   këmbëve     

                d)   gjuhës  

 

140. Këpushat janë këmbënyjetuar që shkaktojnë sëmundjen e:   

                 a)   malaries            

                 b)   difterisë            

                 c)   tuberkulozit           

                 d)   zgjebës   

 

141. Riqrat bëjnë jetë parazitare duke u ushqyer me:    

                 a)   tëmth    

                 b)   gjak         

                 c)   mbeturina    

                 d)   produkte ushqimore 

 

142. Grupi më i madh i këmbënyjetuarëve me mbi 900.000 lloje:   

                 a)   gaforret            

                 b)  merimangat   

                 c)  akrepat    

                 d)  insektet 

 

143. Trupi i insekteve është i mbuluar me shtresë të fortë të:   

                 a)   pëlhurës 

                 b)   toraksit 

                 b)   kitinës  

                 d)   cipës së hollë 

 

144. Aparati gojor i larvës së fluturës (vemjes) është i përshtatur për:  

                 a)   grimcim  

                 b)   lëpirje   

                 c)   thumbim  

                 d)   grimcim dhe lëpirje 

 

145. Insektet  dallohen nga këmbënyjetuarit tjerë sepse:  

                 a)   kanë këmbët me nyje 

                 b)   kanë tri palë këmbë  

                 c)   shumohen me vezë 

                 d)   bëjnë lëvizje  

 

146. Insekt primitiv dhe pa krahë është:    

                 a)   flutura  

                 b)   miza 

                 c)   kolembolla 

                 d)   mollëkuqja  

 

 

 

 

 



147. Efemeret janë insekte të cilat njihen me emrin:  

                 a)  lulesa të qiellit 

                 b)  njëditorët 

                 c)  krahkaltërit  

                 d)  cipëfortit  

 

148. Karakteristikë për termitet është sepse:    

                 a)  jetojnë të vetmuara 

                 b)  nuk bëjnë vezë 

                 c)  jetojnë në bashkësi   

                 d)  nuk shumohen 

 

149. Gjeni pohimin e pasakt për karkalecat:  

                 a)  mbi 10.000 lloje       

                 b)  aparati gojor për grimcim    

                 c)  dy palë krahë   

                 d)  nuk janë dëmtues të bimëve 

 

150. Bartës të sëmundjes së tifos janë:    

                 a)  riqrat   

                 b)  morrat  

                 c)  mushkonjat 

                 d)  pleshtat              

 

151. Bartës të sëmundjes së murtajës janë:    

                 a)  riqrat 

                 b)  morrat  

                 c)  pleshtat 

                 d)  mushkonjat  

 

152. Roli i meshkujve në shoqërinë e bletës është: 

                 a)  në prodhimin e vezëve 

                 b)  fekondimin e mbretëreshës        

                 c)  bartin polen          

                 d)  sigurojnë ajrosjen e zgjoit 

 

153. Roli i mbretëreshës në shoqërinë e bletës është:  

                 a)  në prodhimin e vezëve  

                 b)  kryejnë punë të ndryshme        

                 c)  bartin polen                   

                 d)  sigurojnë ajrosjen e zgjoit 

 

154. Nektari i mbledhur nga bletët shndërrohet në mjaltë në:   

                 a)  gushë   

                 b)  gjuhëz   

                 c)  furqëz     

                 d)  shportëz 

 

 

 

 

 



155. Gjeni pohimin e pa saktë për fluturat:  

                a)  kanë dy palë krahë    

                b)  larvat e tyre quhen vemje       

                c)  aparati gojor për thithje  

                d)  nuk u shkaktojnë dëme bimëve  

 

156. Krimbi i mëndafshit ka origjinë nga:   

                a)  Tajlanda  

                b)  Indonezia  

                c)  Kina  

                d)  Arabia Saudite  

 

157. Një lloj i veçant i mushkonjave është bartëse e sëmundjes së:   

                a)  lisë së ujit 

                b)  fruthit  

                c)  murtajes   

                d)  malaries 

 

158. Numri i lëkurëgjemborëve të njohur deri më sot është: 

                a)  4000 lloje  

                b)  4500 lloje   

                c)  5000 lloje  

                d)  5500 lloje 

 

159. Karakteristika themelore e lëkurëgjemborëve është simetria:  

                a)  bilaterale             

                b)  nuk kanë simetri   

                c)  radiale  

                d)  trianësore  

 

160. Lëkurëgjemboret nuk e kanë të zhvilluar:  

                a)  gojën  

                b)  kokën           

                c)  këmbët  

                d)  gjembat  

 

161. Funksioni themelor i sistemit ambulakral është:  

                a)  tretja e ushqimit 

                b)  lëvizja   

                c)  shumimi      

                d)  ripërtrija  

 

162. Korda është e vendosur:  

                a)   në pjesën e kokës  

                b)   përgjatë tërë trupit   

                c)   në pjesën bishtore  

                d)   në pjesën barkore  

 

 

 

 

 



163. Përfaqësuesi më i njohur i kordatëve është:   

                a)   bretkoca   

                b)   hardhuca  

                c)   ngjala   

                d)   amfioksi  

 

164. Amfioksi ka gjatësi trupore:  

                a)  1-2 cm  

                b)  2-3 cm  

                c)  4-5 cm  

                d)  5-6 cm  

 

165. Amfioksi ka pamjen e:  

               a)   bretkocës  

               b)   hardhucës 

               c)   peshkut   

               d)   yllit të detit 

 

166. Rrethoni fjalinë e pasaktë për amfioksin:  

               a)   lëvizin me anë të muskujve 

               b)   nuk i ka të zhvilluara elementet kërcore dhe ashtrore  

               c)   mbështetje i jep korda   

               d)   ekziston boshti i kurrizit  

 

167. Gjaku i amfioksit:  

               a)   ka ngjyrë të kuqe 

               b)   ka ngjyrë të kaltër 

               c)   është i pangjyrë 

               d)   ka ngjyrë të murmme 

 

168. Sa përqind të botës shtazore përbëjnë rruazorët:  

               a)   3 %    

               b)   4 %    

               c)   5%  

               d)   6 % 

 

169. Rruazorët kanë këto veçori përpos:  

               a)   skelet të brendëshem ashtror 

               b)   qarkullimi i gjakut i tipit të mbyllur   

               c)   shumica kanë nga dy palë gjymtyrë  

               d)   nuk u dallohet qartë koka  

 

170. Peshqit pa nofulla - gojërrumbullaktit kanë madhësi:  

               a)   10 – 20 cm  

               b)   20- 30 cm  

               c)   30 – 50 cm  

               d)   50 – 70 cm  

 

 

 

 

 



171. Gojërrumbullakët janë parazit që ushqehen me gjakun e:  

               a)   peshqve 

               b)   bretkocave   

               c)   salamandrave 

               d)   tritonit 

 

172. Peshqit janë grupi më i madh i rruazorëve me:  

             a)   10.000 lloje 

             b)   17.000 lloje  

             c)   22.000 lloje   

             d)   25.000 lloje  

 

173. Lloje të peshqve që jetojnë në thellësi kanë disa veçori:  

             a)   kanë organe statike 

             b)   organe të ndriqimit 

             c)   janë më të mëdhenjë 

             d)   kanë ngjyrë të bardhë 

 

174. Forma e peshqve:  

             a)   cilindrike         

             b)   boshtore 

             c)   përshtatet jetës në ujë 

             d)   përshtatet ngjyrës së ujit  

 

175. Peshkaqenët bëjnë pjesë në:  

             a)   peshqi ashtror   

             b)   nuk janë peshqi   

             c)   peshqi kërcor    

             d)   ujëtokësor 

 

176. Peshkaqeni i rrezikshëm për njeriun ka madhësi 4 – 6 m dhe ka ngjyrë të:  

             a)   zezë     

             b)   kaltër       

             c)   pangjyrë     

             d)   kuqe  

 

177. Ngjala jeton:  

             a)   14 – 16 vjet 

             b)   10 – 12 vjet       

             c)   11 – 12 vjet      

             d)   15 – 17 vjet  

 

178. Ngjala vezët i bënë në detin: 

             a)   Adriatik      

             b)   Sargasit   

             c)   Mesdhe      

             d)   Zi 

 

 

 

 

 



179. Stegocefalët janë:   

             a)   ujëtokësorët më të vjetër 

             b)   peshqit e pare  

             c)   zvarranikë të zhdukur  

             d)   shpend primitive 

 

180. ``Jeta e dyfishtë`` është karakteristikë për:  

              a)   ujëtokësorët       

              b)   peshqit          

              c)   zvarranikët      

              d)   shpendët  

 

181. Gjeni pohimin e pasaktë për ujëtokësorët:  

               a)   lëkura me luspa      

               b)   lëkura e pasur  me enë gjaku     

               c)   frymëmarrja me mushkëri dhe lëkurë  

               d)   lëkura e lagësht  

 

182. Picrraku dhe tritoni bëjnë pjesë në grupin e ujëtokësorëve:  

               a)   pa këmbë     

               b)   me këmbë      

               c)   me bisht       

               d)   pa bisht 

 

183. Hardhucat, breshkat bëjnë pjesë në:   

               a)   ujëtokësorë        

               b)   peshqi        

               c)   zvarranikë      

               d)   shpendë 

 

184. Rrethoni pohimin e pasaktë për zvarranikët:  

               a)   lëkura me pllakëza 

               b)   shumimi me vezë  

               c)   për shumim u nevojitet uji 

               d)   disa lindin të vegjël 

 

185. Vetëgjymtimi është karakteristikë për:  

               a)   hardhucat 

               b)   gjarpërinjët 

               c)   breshkat     

               d)   krokodilët  

 

186. Cili nga këta zvarranikë ka shikim të veçantë:  

               a)   hardhuca 

               b)   gjarpëri    

               c)   breshka     

               d)   krokodili 

 

 

 

 

 



187. Gjeni pohimin e pasaktë për gjarpërinjët helmues:  

                a)   trup më të trash 

                b)   bishti më i shkurtër 

                c)   koka vezake 

                d)   iu dallohet qafa  

 

188. Shpendët kanë temperaturë të qëndrueshme që arrinë:  

                 a)   30 °C          

                 b)   35 °C       

                 c)   40 °C       

                 d)   45 °C 

 

189. Cili nga këta shpendë e ka sqepin më të gjatë se trupin:  

                 a)   lejleku      

                 b)   pikthi        

                 c)   pelikani    

                 d)   kolibri  

 

190. Rrethoni pohimin e pasaktë për gjitarët:  

                 a)   trupi i mbuluar me qime    

                 b)   temperaturë konstante të trupit  

                 c)   prania e gjëndrave qumshtore  

                 d)   nuk kanë gjëndra djersore dhe dhjamore 

 

191. Lakuriqi bënë pjesë në:  

                  a)   shpend         

                  b)   gjitarë        

                  c)   zvarranik     

                  d)   amfibë 

 

192. Një gjitar i cili bënë vezë bënë pjesë në grupin e:  

                  a)   strajcorëve     

                  b)   monotremateve      

                  c)   kandrangrënës    

                  d)   brejtës 

 

193. Bashkimi i qelizave  që kanë formë, madhësi , funksion dhe prejardhje të njejt  

        formojnë:  
                  a)   indet    

                  b)   organet   

                  c)   sistemet e organeve   

                  d)   organizmin  

 

194. Mbrojtja është funksioni kryesor i indit:  

                  a)   lidhor    

                  b)   muskulor   

                  c)   nervor    

                  d)   epitelial 

 

 

 

 



195. Të gjitha pohimet janë të sakta për qelizat (rruzat) e kuqe të gjakut perpos: 

                  a)   jetojnë rreth 120 ditë  

                  b)   numri i tyre varet nga gjinia, mosha etj   

                  c)   marin dhe transportojnë oksigjenin  

                  d)   mundësojnë trashjen e gjakut 

 

196. Qeliza e indit nervor quhet:  

                a)   neurit  

                b)   neuron    

                c)   akson    

                d)   sinapsë 

 

197. Një ose disa inde të ndryshme ndërtojnë:  

                 a)   grup qelizash 

                 b)   organet  

                 c)   sistemin e organeve   

                 d)   organizmin  

 

198.  Kutikula është karakteristikë për:  

                 a)   parruazorët  

                 b)   rruazorët   

                 c)   butakët    

                 d)   kordatët 

 

199. Lëkurë të hollë, të lagësht dhe të pasur me enë gjaku kanë:  

                 a)   peshqit  

                 b)   ujëtokësorët   

                 c)   zvarranikët   

                 d)   shpendët  

 

200. Në protoplazmë parameci ka:  

 a)   një bërthamë               

   b)   dy bërthama të mëdha   

            c)   dy bërthama të vogla  

            d)   një bërthamë të madhe dhe një  bërthamë të vogël 

 

201. Në kohën e shumimit kërmilli bën vrima në tokë, ku i lëshon vezët. Pas një     

        kohe nga vezët dalin kërminjtë e rinj. 

 

202. Lëkurëgjemborët më të njohur janë: iriqët e detit, yjet e detit, zambakët e detit, trangujt e     

        detit dhe yjet gjarpërorë të detit. 

 

203. Te amfioksi si organ skeletor paraqitet:  

 a)   kurrizi kërcor    

            b)   korda e përbërë nga indi kërcor  

            c)   korda e përbërë nga indi lidhor  

            d)   korda e përbërë nga indi eshtror 

 

204. Shumë lloje të peshqëve të thellësive kanë organe të ndriçimit të cilat iu shërbejnë për  

       joshjen e gjahut. 

 

 



205. Cila prej këtyre llojeve i takon grupit të ujëtokësorëve me bisht?  

 a)   thithlopa   

            b)   picrraku  

            c)   thithlopa e gjelbër    

            d)  bretkoca e gjelbër 

 

206. Disa gjarpërinjë gjahun e tyre e mbështjellin dhe e ngulfasin me shtrëngime të forta. Këta  

        gjarpërinjë quhen bolla. 

 

207. Shpendët lëkurën e kanë të thatë pa gjëndra me përjashtim të:  

 a)   gjëndrave në këmbë                

            b)   gjëndrave nëkrahë                                         

            c)   gjëndrëspranëbishtore       

            d)   gjëndrës bishtore 

 

208. Gjitarët përveq gjëndrave qumështore kanë edhe gjëndra djerësore dhe gjëndra dhjamore. 

 

209. Funksioni themelor i indit epitelial është:  

            a)   mbrojtja  

            b)   sekretimi    

            c)   ekskretimi      

            d)   thithja 

 

210. Njolla e kuqe te euglena paraqet veqori: 

            a)   të bimëve  

            b)   të shtazëve  

            c)   të kërpudhave 

            d)   të mikroorganizmave  

 

211. Te euglena tajitja bëhet me anë të vakuolës së tajimit  e cila quhet edhe vakuola kontraktile.  

 

212. Hidra merr frymë me tërë sipërfaqen e trupit. 

 

213. Korda si skelet boshtor primitiv paraqitet gjatë tërë jetës tek:  

            a)   gojërrumbullakët   

            b)   peshqit  

            c)   amfioksi   

            d)   ujëtokësorët  

 

214. Në përgjithësi peshqit kanë trup boshtor të shtypur anash. 

 

215. Cila prej këtyre llojeve i takon grupit të ujëtokësorëve pa bisht?  

            a)   tritoni 

            b)   thithlopa   

            c)   salamandra e zezë  

            d)   picrraku  

 

216. Në vendin tonë gjarpërinjtë johelmues më të njohur janë: gjarpëri i ujit dhe bolla e shtëpisë. 

 

217. Disa gjitarë bien në gjumë dimëror për t'iu shmangur mungesës së ushqimit gjatë periudhës  

        së dimrit. 

 



218. Në sipërfaqen e ashtit gjendet një shtresë e hollë që quhet:  

             a)   periost     

             b)  ligament   

             c)  tetivë   

             d)  tendinë  

 

219. Për nga mënyra e të ushqyerit bimët dhe shtazët dallojnë mes veti se:  

             a) bimët ushqehen në mënyrë heterotrofe ndërsa shtazët në mënyrë autotrofe  

             b) bimët ushqehen në mënyrë autotrofe ndërsa shtazët në mënyrë heterotrofe  

             c) edhe bimët edhe shtazët ushqehen në mënyrë autotrofe  

             d) edhe bimët edhe shtazët ushqehen në mënyrë heterotrofe 

 

220. Gaforrja merr frymë me branshi. 

 

221. Në bazë të përbërjes së skeletit, peshqit ndahen në dy grupe: peshqë kërcorë (peshkaqejt)   

        dhe peshqë eshtrorë. 

 

222. Të gjitha breshkat shumohen me vezë, të cilat i vendosin gropa_. 

 

223. Cili prej këtyre shpendëve i takon grupit të pulave?  

 a)  makushi   

            b)  pata   

            c)  gata  

            d)  fazani 

 

224. Qimet e gjitarëve paraqiten në forma të ndryshme: Të gjata, të shkurta, të buta në formë  
         gëzofi por edhe të forta në formë gjembash.. 
 

225. Tek njeriu numri i leukociteve  në 1mm3 gjak sillet prej:  

            a)  5000-8000   

            b)  2000-3000 

            c)  500-800  

            d) 10000-100000 

 

226. Shumimi te parameci kryhet me anë të ndarjes ashtu që:  

            a) më parë bëhet ndarja e bërthamës së madhe e pastaj e bërthamës së vogël  

            b) më parë bëhet ndarja e bërthamës së vogël e pastaj e bërthamës së madhe  

            c) të dy bërthamat ndahen njëkohësisht  

            d) ndahet vetëm bërthama e vogël 

 

227. Rrjedhja e vazhdueshme e ujit përgjatë trupit të sfungjerit, i mundëson atij të ushqyerit dhe  

        frymëmarrjen. 

 

228. Te gaforrja, barku është i përbërë prej 6 segmenteve (unazave) të vendosura  njëra  pas  

        tjetrës. 

 

229. Gojërrumbullakët parazitojnë tek:  

 a)   ujëtokësorët          

            b)   krokodilët         

            c)   peshqit         

            d)   lëkurëgjemborët 

 



230. Nëse ju do ta merrni peshkun në dorë, ai do t’u rrëshqet, sepse në sipërfaqe të trupit lirohet   

        një lëng veshtullor nga disa gjëndra të lëkurës. 

 

231. Zvarranikët për shumim nuk kanë nevojë për:   

 a)   ushqim                 

            b)   ujë                 

            c)   strehim                 

            d)   ajër 

 

232. Krokodilët janë shumë të shkathët në ujë kurse në tokë të ngathët. 

 

233. Palloi bënë pjesë në grupin e:  

            a)   shpendëve vrapues     

            b)   shpendëve këngëtarë     

           c)   pëllumbave     

           d)   pulave 

 

234. Shumica e gjitarëve e kanë bishtin shumë të zhvilluar. Bishti mund t’u shërbej përnotim, për  

        t'u kapur për degë për kërcime, por edhe për mbrojtje. 

 

235. Tek njeriu, numri i pllakëzave të gjakut në 1mm3 gjak sillet prej:  

 a)   200 mijë deri 400 mijë                 

            b)   100 mijë deri 200 mijë                                                                              

            c)   2 mijë deri 4 mijë                        

            d)   20 mijë deri 40 mijë 
 
 


