MATURA SHTETËRORE 2019

TESTE
Biologji - Sesioni I
1.
A)
B)
C)
D)

Proteinat janë polimere të:
acideve nukleike
acideve lyrore
aminoacideve
nukleotideve

1 pikë

2.
A)
B)
C)
D)

Lënda mbi të cilën vepron enzima quhet:
amilazë
katalizator
proteazë
substrat

1 pikë

3. Në një molekulë të ADN-së që përmban 360 çifte nukleotidesh 20% e përbën
guanina. Arsyetoni për të njehsuar numrin e timinë - nukleotideve në këtë
molekulë.
3 pikë
4.
A)
B)
C)
D)

ADN-ja në formë rrethore është e pranishme te qelizat:
bakteriale
e gjethes
e velëzave
e veshkave

1 pikë

5.
A)
B)
C)
D)

Lizosomet përmbajnë enzima të afta të:
formojnë sheqernat
sintetizojnë lyrat
sintetizojnë proteinat
tretin pjesë qelizore

1 pikë

6. Për një lloj gjallese është bërë kryqëzimi i një individi diheterozigot (DdEe) me
një individ homozigot recesiv për të dy gjenet (ddee) të llojit përkatës dhe në F 1
janë marrë këto rezultate: F1: 1/2DdEe; 1/2ddee
a) Duke ndërtuar rrjetën Pennet, përcaktoni tipet e gametëve që prodhojnë
prindërit.
1 pikë
1 pikë
b) Arsyetoni për rezultatet që janë marrë në F1 nga ky kryqëzim.
c) Skematizoni vendosjen e gjeneve D dhe E në kromozomet homologë te individi
diheterozigot.
1 pikë
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7. Në një familje gruaja me grup gjaku AB dhe normale për hemofilinë, por me baba
me hemofili martohet me një burrë me grup gjaku B dhe normal për hemofilinë,
babai i të cilit ishte me grup gjaku O dhe me hemofili. Duke ndërtuar rrjetën
Pennet arsyetoni sa është mundësia që çifti të ketë një djalë me grup A të gjakut
dhe me hemofili.
3 pikë
8.
A)
B)
C)
D)

Ndërtimi i mushkërive te shpendët është përshtatje:
anatomike
morfologjike
e ndërprerë
sipërfaqësore

1 pikë

9. Në një popullatë që është në ekuilibër gjenetik, 9 % e njerëzve vuajnë nga një
sëmundje autosomike reçesive. Arsyetoni për të njehsuar shpeshtinë e
individëve të shëndoshë që mund ta transmetojnë tek fëmijët e tyre alelin e
sëmundjes.
3 pikë
10.
A)
B)
C)
D)

Në aplikimet e inxhinierisë gjenetike si vektorë gjenetikë shërbejnë: 1 pikë
aparati i golxhit
kromatina
plazmidet
ribozomet

11. Skema paraqet një proces të rëndësishëm
jetësor që zhvillohet te gjallesat.
a) Shkruani reaksionin e përgjithshëm
të këtij procesi.
b) Shpjegoni rolin e dy komponimeve
të sintetizuara në fazën me dritë, që
marrin pjesë në reduktimin e CO2.

1 pikë
2 pikë

12. Frymëmarrja qelizore është një proces i rëndësishëm jetësor që zhvillohet te
gjallesat. Tregoni dy nga dallimet midis glikolizës dhe ciklit të Krebsit. 2 pikë
13. Qeliza e një gjallese eukariote ndahet me mejozë. Në fund të metafazës së parë
numri i kromozomeve është 6.
a) Skematizoni qelizën në fund të anafazës së parë.
1 pikë
b) Skematizoni një nga qelizat në fund të metafazës së dytë.
1 pikë
c) Arsyetoni sa është numri i kromozomeve që do të ketë secila qelizë
në fund të telofazës së dytë.
1 pikë
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14. Qelizat seksuale femërore te njeriu përmban:
A) 22+X kromozome
B) 22+Y kromozome
C) 23+XX kromozome
D) 23+XY kromozome

1 pikë

15. Organi i riprodhimit mashkullor te bimët përfaqësohet nga:
A) petlat
B) pistili
C) poleni
D) thekët

1 pikë

16. Të gjitha qelizat rrethohen nga një membranë e hollë pjesërisht e
përshkueshme:
a) Shpjegoni pse është e vështirë për molekulat polare, që të përshkojnë
membranën qelizore.
1 pikë
b) Shpjegoni funksionin e pompave natrium - kalium në membranën e fijes
nervore, kur është në gjendje qetësie.
2 pikë
17. Gjaku që kthehet nga mushkëritë shkon në:
A) barkushen e djathtë
B) parabarkushen e djathtë
C) parabarkushen e majtë
D) barkushen e majtë

1 pikë

18. Sistemi i qarkullimit të gjakut është sistemi kryesor transportues i gjitarëve.
a) Shpjegoni përse sistemi i qarkullimit te gjitarët quhet i mbyllur dhe i
dyfishtë.
2 pikë
b) Tregoni rolin e pllakëzave për mpiksjen e gjakut.
1 pikë
19. Ksilema është ind:
A) meristematik
B) mbrojtës
C) përçues
D) parenkimor

1 pikë

20. Në figurë shigjeta me numrin 1 tregon:
A) bronket
B) bronkiolat
C) diafragmën
D) trakenë

1 pikë
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21. Gjatë frymëthithjes (frymëmarrjes), vëllimi i mushkërive:
A) zvogëlohet dhe O2 hyn brenda
B) zmadhohet dhe diafragma ulet poshtë
C) zmadhohet dhe CO2 del jashtë
D) zmadhohet dhe diafragma ngrihet lart
22. Figura paraqet prerjen
tërthore të një hojëze (alveole),
ku kryhet shkëmbimi i gazeve.
a) Shpjegoni procesin e shkëmbimit
të gazeve O2 dhe CO2 në nivelin
e hojëzave.
b) Te një pacient që ka humbur gjak
në një aksident, injektohen rruaza
të kuqe të gjakut. Shpjegoni pse
ky pacient kalon nga gjendja
apatike (i shtrirë në krevat) në një
gjendje vitale, që kryen me lehtësi
veprimet jetësore të tij.

1 pikë

1 pikë

2 pikë

23. Limfocitet B formohen në:
A) gjëndrën e timusit
B) palcën e kockave
C) sistemin e ekskretimit
D) shtyllën kurrizore

1 pikë

24. Pjesë përbërëse e neuronit është:
A) aksoni
B) alveola
C) hemoglobina
D) nefroni

1 pikë

25. Në bashkërendimin e punës së sistemeve të organizmit marrin pjesë: 1 pikë
A) sistemi nervor dhe sistemi muskulor
B) sistemi skeletor dhe sistemi muskulor
C) sistemi nervor dhe sistemi endokrin
D) sistemi endokrin dhe aparati lokomotor
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26. Një studiues për të hulumtuar mekanizmin
e mbajtjes në normë të hormoneve, injektoi
te një kavie eksperimentale hormonin
tiroksinë. Duke u bazuar te skema
shpjegoni parimin që lidh funksionin
e gjëndrës tiroide me hipofizën dhe me
hipotalamusin për të mbajtur në normë
hormonet e sekretuara prej tyre.

3 pikë

27. Auksinat janë:
A) enzima tretëse
B) hormone bimore
C) hormone shtazore
D) koenzima

1 pikë

28. Pjesë përbërëse e nefronit është:
A) glomerula
B) medula
C) korteksi
D) pelvisi

1 pikë

29. Hormoni antidiuretik (ADH) vepron te:
A) glomerula
B) kapsula
C) gypi mbledhës
D) uretra

1 pikë

30. Sistemi i ekskretimit luan një rol të rëndësishëm në ruajtjen e parametrave
homeostatikë të organizmit.
a) Duke u analizuar të dhënat e tabelës, shpjegoni çfarë ndodh me glukozën gjatë
proceseve të filtrimit dhe ripërthithjes në nivelin e nefroneve.
2 pikë
Lënda

Plazma
gjakut
Përqendrimi i 0,9
glukozës në
g/dm3

e Filtrati glomerular
0,9

Urina e grumbulluar
në fshikëzën urinare
0

b) Shpjegoni rëndësinë e procesit të ri përthithjes së ujit në nivelin e nefronit.
1 pikë
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31. Në figurë struktura me numrin 2 tregon:
A) mëlçinë
B) stomakun
C) pankreasin
D) tëmthin

1 pikë

32.
A)
B)
C)
D)

1 pikë

Lëngu i tëmthit:
prodhohet nga muret e stomakut dhe neutralizon pH acid
prodhohet nga fshikëza e pankreasit dhe derdhet në duoden
nxit qelizat e pankreasit të prodhojë lëngun gastrik
bën emulgimin e lyrave dhe prodhohet nga mëlçia

33. Sistemi tretës luan rol të rëndësishëm në asimilimin e lëndëve ushqimore.
a) Përshkruani procesin e shpërbërjes së proteinave në aparatin tretës. 2 pikë
b) Duke u bazuar te lëndët që sekretojnë, tregoni dallimin midis gjëndrave
endokrine dhe gjëndrave ekzokrine.
1 pikë
34. Gjallesat krijojnë marrëdhënie të ndërsjella ndërmjet tyre dhe me mjedisin ku
ato jetojnë.
a) Tregoni dallimin midis biotopit dhe biocenozës.
1 pikë
b) Shpjegoni pse në një zinxhir ushqimor rrallë gjenden më shumë se pesë nivele
trofike.
1 pikë
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