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HISTORI – GJEOGRAFI 
 

 
 
1. Me emrin pellazg njihen paraardhësit 
 

A) e popujve të Ballkanit Perëndimor. 
B) e popullsisë ilire. 
C) e popujve të Ballkanit të jugut dhe të Azisë së  

vogël. 
D) e popullsisë iliro-helene. 

 
 
2. “Ai bëri ndarjen sipas parimit territorial dhe 

shkatërroi përfundimisht mbeturinat e rendit 
fisnor”.  
Reforma e mësipërme i takon 

 
A) Klistenit. 
B) Solonit. 
C) Brasidës. 
D) Likurgut. 

 
3. Bazën ekonomike të rendit feudal në shekullin  

IX-XI e përbënte prona 
 

A) çifligare feudale. 
B) shtetërore feudale.                  
C) e fshatarëve të vegjël. 
D) e vogël feudale. 

 
 
4. “Ligjet përcaktonin me saktësi gjobat për vjedhje, 

për mbledhjen e prodhimeve të huaja, për 
vrasjet”. Këto ligje njihen me emrin, e drejta 

 
A) justiniane. 
B) merovinge. 
C) franke.     
D) salike. 

 
 
5. Këshilli i Pleqëve ose Herusia, Kuvendi i 

qytetarëve ose Apela, 5 Eforët ishin organe 
qeverisëse të 

 
A) Greqisë homerike.                             
B) Shtetit të Spartës.  
C) Shtetit të Athinës. 
D) Krahinës së Atikës. 

 
6. Në vitin 1625 u kërkua për herë të parë që 

“Sovrani të  njihte të drejtat e dhomës së 
Komuneve” në 

 
A) Peticionin mbi të drejtat. 
B) Kartën e Madhe të Lirive.                      
C) Habeas Corpus Act. 
D) Deklarata e të drejtave. 

7. “Ndarja është garanci ndaj atyre (individë ose 
grupe) që orvateshin të realizonin kontrollin total 
të qeverisjes. Në rast se këto përqendrohen në 
duart e një njeriu, ai bëhet tiran dhe shtyp lirinë e 
qytetarëve”. Ky fragment i takon mendimit 
iluminist të 

 
A) Volterit. 
B) Lokut.                                     
C) Rusoit. 
D) Monteskjes.    

 
8. Në Francë, 24 Gushti i vitit 1572 njihet si Nata 
 

A) e Shën Augustit.   
B) e Shën Valentinit.  
C) e Shën Bartolomeut. 
D) e Shën Mërisë. 

 
9. Në themel të programit politik të Hitlerit 

qëndronte filozofia e mbështetur mbi 
 

A) patriotizmin. 
B) nacional-komunizmin.           
C) racizmin. 
D) social-realizmin.  

 
10. Me mbarimin e Luftës I Botërore Britania e 

Madhe kërkonte dobësimin e Gjermanisë 
 

A) por jo shndërrimin e saj në një shtet të dorës së  
dytë në Evropë. 

B) si konkurente e saj në Evropë. 
C) dhe zgjerimin e saj (Britanisë) në Perëndim. 
D) dhe vendosjen e ndikimit të saj (Britanisë)  

në Evropë. 
 
11. Bazuar në fragmentin e mëposhtëm përcaktoni 

për çfarë lloj regjimi politik bëhet fjalë: 
 Likujdohet prona private dhe vendoset prona  
shtetërore. Shteti pronar dhe punëdhënës i vetëm 

 
A) diktatorial fashist. 
B) diktatorial komunist.  
C) oligarkik. 
D) monarkik. 

 
12. Akti i parë themelor i aleancës antifashiste ishte 

Karta 
 

A) e Krimesë (Jaltës). 
B) e Teheranit.                               
C) e Potsdamit. 
D) e Atlantikut. 
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13. Nismëtari kryesor për krijimin e T.P.E-së ishte 
 

A) Zh.Mone. 
B) Zh. Pompidu.  
C) Sh. De Gol. 
D) R. Shuman. 

 
14. Në periudhën e qeverisjes së mbretit Agron, nga 

pikëpamja e organizimit të shtetit u forcua 
 

A) pushteti lokal në dëm të pushtetit qendror. 
B) pushteti qendror në dëm të pushtetit lokal. 
C) ushtria këmbësore në dëm të flotës detare.    
D) varësia e qytet – shteteve greke. 

 
15. Bashkësitë ekonomike, gjeografike dhe 

etnografike të formuara në shekullin IX njihen me 
emrin 

 
A) Fshatra. 
B) Komuna. 
C) Zhupa. 
D) Qytete. 

 
16. Të dhënat arkeologjike tregojnë për praninë në 

trevat e banuara nga shqiptarët të një kulture 
materiale unitare. Kjo vihet re në prodhimet 
zejtare, në qeramikë etj. 

Të dhënat e mësipërme i përkasin Kulturës së 
 

A) Gajtanit. 
B) Skampinit.  
C) Mat-Glasinac. 
D) Komanit. 

 
17. Traktati i nënshkruar mes Principatës së Arbërit 

dhe Republikës së Raguzës në vitin 1209, në 
përmbajtjen e tij ishte marrëveshje 

 
A) politike. 
B) ushtarake. 
C) ekonomike. 
D) ushtarako-politike. 

 
18. Nivelin më të lartë të organizimit shtetëror ndër 

principatat shqiptare të shekullit të XIV-të e arriti 
Principata 

 
A) e Topiajve. 
B) e Muzakajve.  
C) e Shpatajve.    
D) e Balshajve. 

 
19. Beteja e Fushë-Kosovës u zhvillua më 15 qershor 

të vitit 
 

A) 1371 
B) 1379  
C) 1389 
D) 1398 

 

 
20. Shteti i formuar nga Skënderbeu kishte tiparet e 

Monarkisë 
 

A) hyjnore. 
B) feudale. 
C) despotik. 
D) teokratike. 

 
21. Çifligu si formë e re pronësie ishte një pronë 
 

A) e pakushtëzuar nga detyrimet ushtarake. 
B) e pakushtëzuar nga detyrimet ekonomike. 
C) e kushtëzuar me detyrim ushtarak.   
D) e kushtëzuar me detyrimin ekonomik. 

 
22. Kërkesat e shqiptarëve të paraqitura në vendimet 

e Kuvendit të Grecës (23 qershor 1911) shënonin 
 

A) kthim mbrapa të Lëvizjes Kombëtare shqiptare 
B) zhvillim të Lëvizjes Kombëtare shqiptare.  
C) ngecje në vend të programit të Lëvizjes  

Kombëtare shqiptare. 
D) ripohim të kërkesave të Lidhjes së Pejës. 

 
23. Kuvendi i Junikut u mblodh më 
 

A) 13 qershor 1911 
B) 21 maj 1911  
C) 13 qershor 1912 
D) 21 maj 1912 

 
24. Vendimi për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë 

u mor në Kuvendin 
 

A) e Junikut (21 maj 1912) 
B) e Shkupit (14 tetor 1912) 
C) e Bukureshtit (15 nëntor 1912) 
D) e Vlorës (28 nëntor 1912) 

 
25. Sipas Statutit Organik të miratuar më 10 prill 

1914, roli kushtetues i Vidit ishte si Kryetari 
 

A) më i lartë i administratës ushtarake. 
B) i Asamblesë Kombëtare.  
C) i Shtetit dhe kreu i Gjykatës.  
D) më i lartë i administratës ushtarake e  

civile. 
 
26. Deklarata e 9 nëntorit të vitit 1921, e Konferencës 

së Ambasadorëve, mes të tjerash 
 

A) rinjihte Shqipërinë e pavarur sipas  
vendimeve të vitit 1913. 

B) rinjihte një pozitë favorizuese të Austrisë në  
Shqipëri. 

C) i jepte të drejta ekonomike Italisë në Shqipëri. 
D) i jepte të drejta ekonomike Greqisë në  

Shqipëri. 
 
 
 



_____________________________________________________________________________________ 
  3                                                                          Varianti A 

 
27. Për herë të parë liritë, të drejtat e individit, të fesë 

dhe barazia e qytetarëve në Shqipëri u 
sanksionuan nga 

 
A) Statuti Organik i Shqipërisë. 
B) Kanuni i Përshtatshëm. 
C) Statuti i zgjeruar i Lushnjës. 
D) Kanuni i Jurisë. 

 
28. Vendosja e Monarkisë në Shqipëri gjeti 

mbështetjen 
 

A) e emigracionit antizogist. 
B) e shtresave çifligaro-borgjeze.  
C) e fuqive ballkanike. 
D) e masave popullore. 

 
29. Në këndvështrimin politik, vendimet e 

Konferencës së Mukjes u hodhën poshtë prej 
Partisë Komuniste, për faktin se ajo NUK 

 
A) dëshironte bashkëpunimin me fuqitë e mëdha. 
B) ishte dakord me formën e regjimit të pas  

Luftës. 
C) dëshironte të ndante pushtetin me asnjë  

forcë  tjetër politike. 
D) dëshironte vazhdimin e luftës kundër  

italianëve. 
 
30. Aneksimi i Kosovës prej Serbisë u vendos 
 

A) në mbledhjen e Bujanit për Kosovën dhe  
Rrafshin e Dukagjinit. 

B) në Kongresin I të Partisë Komuniste  
Jugosllave.  

C) në Kongresin II të Partisë Komuniste  
Jugosllave. 

D) në mbledhjen III të KANÇ-it të Jugosllavisë. 
 
 

31. Ndryshimi i gjatësisë së ditës dhe natës është 
rrjedhojë e drejtpërdrejtë 

 
A) e formës së Tokës. 
B) e madhësisë së Tokës. 
C) e rrotullimit ditor të Tokës. 
D) e rrotullimit vjetor të Tokës. 

 
 
32. Sa gradë ndryshon temperatura e ajrit të thatë me 

rritjen e lartësisë për çdo 100 m? 
 

A) 0,50 C 
B) 0,60 C 
C) 0,50 - 0,60 C 
D) 10C  

 
 
 
 
 

 
33. Rrjet hartografik quhet 
 

A) sistemi imagjinar i meridianëve dhe paraleleve 
B) mënyra e paraqitjes së rrjetit hartografik. 
C) paraqitja në hartë e rrjetit gjeografik. 
D) paraqitja në rrafsh e Tokës. 

 
34. Vullkanet, në varësi të mënyrës së shpërthimit, 

klasifikohen në qendrorë dhe linearë. Këta të 
fundit gjenden në 

 
A) Islandë. 
B) Itali. 
C) Afrikën Lindore. 
D) Indonezi. 

 
35. Shkak i formimit të erës është ndryshimi 
 

A) i sasisë së reshjeve. 
B) i trysnisë atmosferike në drejtim horizontal. 
C) i trysnisë atmosferike në drejtim vertikal. 
D) i lagështirës së ajrit. 

 
36. Supozojmë një trup që lëviz gjatë meridianit nga 

ekuadori në drejtim të poleve. Ai kalon nga 
gjerësitë më të vogla, ku shpejtësia rrotulluese 
është më e madhe drejt gjerësive më të mëdha, ku 
shpejtësia rrotulluese është më e vogël. Për inerci, 
duke u përpjekur të ruajë shpejtësinë, trupi e 
kalon meridianin gjatë të cilit lëviz dhe pëson 
shmangie. Kjo shmangie për hemisferën veriore 
do të jetë në drejtim 

 
A) të perëndimit. 
B) të verilindjes. 
C) të jugperëndimit. 
D) të lindjes. 

 
37. Fushat që formohen si rrjedhojë e ngritjes së 

fundit të detit quhen 
 

A) aluvionale. 
B) parësore. 
C) vullkanike. 
D) karstike. 
 

38. Kontinenti, ku malet zënë 17% të territorit, është 
 

A) Europa. 
B) Australia. 
C) Amerika e Jugut. 
D) Amerika e Veriut. 

 
39. Shteti, i cili ka dalje në Detin e Veriut, në Detin 

Balltik dhe që zotëron kanalin e Kilit është 
 

A) Gjermania. 
B) Finlanda. 
C) Hollanda. 
D) Danimarka. 
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40. Katarakti i Niagarës ndodhet midis liqenit 
 

A) të Sipërm dhe Miçigan. 
B) Huron dhe Miçigan.     
C) Erie dhe Ontario. 
D) Huron dhe Erie. 

 
41. Gadishujt në varësi të mënyrës së formimit 

klasifikohen në të ngjitur dhe vazhdim i 
kontinentit. Klasifikohet si vazhdim i kontinentit 
gadishulli 

 
A) Iberik. 
B) i Industanit. 
C) i Krimesë. 
D) i Karaburunit. 

 
42. Maja më e lartë e Gadishullit të Ballkanit ndodhet 

në malet 
 

A) Ballkan.  
B) Rilla-Rodope. 
C) Karpate. 
D) Pindi. 

 
43. Tipari dallues i hartës politike të trevave shqiptare 

është 
 

A) uniteti i plotë politik i tyre.                  
B) përfshirja politikisht në disa shtete.  
C) ekzistenca në një shtet të vetëm.      
D) ekzistenca e shumë shteteve shqiptare. 

 
44. Dendësia e popullimit në trevat shqiptare 

ndryshon nga 
 

A) 100 – 200 banorë/km2 
B) 200 – 300 banorë/km2 
C) 300 – 400 banorë/km2 
D) 500 – 600 banorë/km2 

 
45. Sasia mesatare vjetore e reshjeve që bie në trevat 

shqiptare ndryshon në kufijtë nga 
 

A) rreth 200 mm - 500 mm  
B) rreth 400 mm - 3700 mm  
C) rreth 600 mm - 3500 mm 
D) rreth 1000 mm - 2000 mm 

 
 
46. Zonat kryesore mineralmbajtëse të hekur-nikelit 

në Republikën e Shqipërisë ndodhen në pjesën 
 

A) veriore. 
B) jugore. 
C) juglindore. 
D) jugperëndimore. 

 
47. Rajoni, i cili zë 30% të sipërfaqes së Republikës 

së Shqipërisë, është 
 

A) veri-verilindor. 
B) perëndimor. 
C) jugor. 
D) juglindor. 

 
48. Rajoni i Fushë Kosovës ndodhet në pjesën 
 

A) perëndimore të Kosovës. 
B) lindore të Kosovës. 
C) jugore të Kosovës. 
D) jugperëndimore të Kosovës. 

 
49. Lumenjtë e trevave shqiptare derdhen në  
 

A) një pellg detare. 
B) dy pellgje detare. 
C) tre pellgje detare. 
D) katër pellgje detare. 

 
50. Malësia që shtrihet në pjesën verilindore e lindore 

të Rajonit Jugor që nga kodrat e Sulovës në veri e 
deri në lumin Vjosë në jug është 

 
A) malësia Tomorr – Melesin.  
B) malësia e Kurveleshit. 
C) vargjet malore midis Vjosës dhe Drinosit. 
D) vargu Mali i Gjerë – Stugarë. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


