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Biologji - Sesioni II 
 
1.  Aminoacidet marrin pjesë në ndërtimin e:     1 pikë 
A) acideve nukleike 
B) karbohidrateve 
C) lyrave 
D) proteinave 
 
2.  Gjatë zhvillimit të reaksioneve biokimike në prani të enzimave: 1 pikë 
A) rritet energjia e aktivizimit 
B) zvogëlohet energjia e aktivizimit   
C) zvogëlohet shpejtësia 
D) rritet temperatura mbi 400 C 
 
3.  Një proteinë e ka peshën molekulare 99000 g/mol. Masa molare mesatare e 

një aminoacidi është 110g/mol. Njehsoni sa nukleotide përmban vargu i ADN-
së,  përgjegjës për sintezën e kësaj proteine.   2 pikë 

 
4.  Plazmidet janë sekuenca rrethore të ADN-së, që janë të pranishme te qelizat:  
A) e alveolave         1 pikë 
B) bakteriale 
C) e bishtajoreve 
D) e mëlçisë 
 
5.  Tretja e pjesëve qelizore zhvillohet në:    1 pikë 
A) centromer 
B) centriole 
C) lizozome 
D) ribozome 

 
6.  Kryqëzohet një femër diheterozigotë (dE/De) me një mashkull dihomozigotë të 

fshehtë (de/de). Largësia midis gjeneve d dhe e është 8 %. Numri i individëve 
rikombinantë që u përftuan nga ky kryqëzim ishte 40.  

a)  Duke ndërtuar rrjetën Pennet, tregoni tipet e gametëve që formojnë prindërit 
dhe gjenotipet e pasardhësve të lindur nga ky kryqëzim.  2 pikë 

b)  Arsyetoni për të njehsuar përqindjet e gametëve që formon individi femër 
(dE/De).         1 pikë   

c)  Arsyetoni për të njehsuar numrin e përgjithshëm të pasardhësve të lindur nga 
ky kryqëzim.       1 pikë 
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7.  Prindërit kanë shikim normal, kurse djali i tyre është daltonik.  
a)  Në rrjetën Pennet shkruani gjenotipet e prindërve dhe të pasardhësve.2 pikë  
b)  Njehsoni mundësinë që nga ky çift prindërish të lindin fëmijë normal përsa  
 i përket sëmundjes së daltonizmit.      1 pikë 
 

8.  Orientimi i shpendëve shtegtarë  në hapësirë është përshtatje: 1 pikë 
A) anatomike 
B) fiziologjike 
C) morfologjike 
D) sjellore 
 

9.  Njehsoni frekuencën e gjenotipit Aa në një popullatë me kryqëzime rastësore 
në të cilën frekuenca e fenotipeve reçesivë është 0,04.  3 pikë 

 

10.  E njëjta enzimë e restriksionit pret në të njëjtën sekuencë të gjitha llojet e:  
A) ADN-ve         1 pikë 
B) monosakarideve 
C) polisakardeve 
D) proteinave 

 

11.  Tregoni produktet përfundimtare fazës dritore të fotosintezës dhe nga e kanë 
origjinën e tyre.       3 pikë 

 

12.  Tregoni 2 nga dallimet midis fotosintezës dhe frymëmarrjes qelizore. 2 pikë                        
 

13.  Qeliza e një gjallese eukariote ndahet me mejozë. Në fund të këtij procesi 
secila qelizë përmban nga 5 kromozome. 

a) Skematizoni qelizën në fund të metafazës së parë.   1 pikë 
b) Skematizoni një nga qelizat në fund të telofazës së parë.  1 pikë 
c) Skematizoni një nga qelizat në fund të anafazës së dytë.  1 pikë 
 

14. Tek njeriu, kromozomet seksuale te femrat janë: 1 pikë
A) X0 
B) XX 
C) XY 
D) YY 

 

15.  Tek bimët farëveshura bashkimi i një spermatozoidi me qelizën vezë 
  (oosferën) çon në formimin e një qelize me:    1 pikë 
A) n kromozome 
B) 2n kromozome 
C) 3n kromozome 
D) 4n kromozome 
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16.  Te gjallesat shumëqelizore përqendrimi i lëngut indor, që lag të gjitha qelizat e 
trupit mbahet në parametra konstant.      

a)  Shpjegoni çfarë do të ndodhë me qelizat e trupit në qoftë se rritet përqendrimi 
i lëngut indor.       1 pikë 

b)  Shpjegoni pse një rruazë gjaku e zhytur në një tretësirë të holluar çahet, kurse 
parameci mbijeton në këtë mjedis.     2 pikë   

 
17.  Eritrocitet janë qeliza me funksion:     1 pikë  
A) mbulues                   
B) katalizues 
C) transportues 
D) sekretues 
 
18.  Sistemi i qarkullimit të gjakut ka evoluar nga format e thjeshta deri te format e 

ndërlikuara. 
a)  Tregoni dy nga dallimet midis qarkullimit të madh të gjakut dhe qarkullimit të 

vogël të gjakut.       2 pikë 
b)  Tregoni rëndësinë jetike që ka prania e hekurit në strukturën e hemoglobinës 

te eritrocitet.       1 pikë 
 
19.  Në figurë shigjeta me numri 3 tregon:    1 pikë 
A) epidermën 
B) floemën  
C) ksilemën 
D) palcën

 
20.  Unazat kërcore janë të pranishme te:    1 pikë 
A) trakeja dhe bronket 
B) alveolat dhe bronket 
C) faringu dhe bronkiolat 
D) alveolat dhe trakeja  
 
21.  Gjatë frymëthithjes, muskujt që relaksohen (lëshohen) janë:  1 pikë 
A) muskuli i sheshtë i diafragmës 
B) muskujt e brendshëm ndërbrinjorë 
C) muskujt e jashtëm ndërbrinjorë 
D) muskujt e femurit 
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22.  Sistemi i frymëkëmbimit te njeriu luan rol të rëndësishëm për kryerjen e 
proceseve jetësore. 

a) Tregoni dy karakteristika të sipërfaqeve gaz shkëmbyese në mushkëri. 2 pikë  
b) Tregoni rolin e diafragmës në procesin e frymshkëmbimit.  1 pikë 
 
23.  Antitrupat që qarkullojnë në plazmën e gjakut janë:                 1 pikë 
A) gliceride 
B) lipide  
C) glikoproteina 
D) amilopektina 
 
24.   Adrenalina sekretohet nga:      1 pikë 
A) gjëndra e pankreasit 
B) gjëndrat mbiveshkore 
C) gjëndra e timusit 
D) gjëndra e tiroides 
 
25.  Sistemi parasimpatik është pjesë përbërëse e:   1 pikë 
A) sistemit nervor somatik 
B) sistemit nervor autonom 
C) shtyllës së trurit 
D) hipotalamusit 

 
26.  Sistemi nervor dhe sistemi endokrin kanë lidhje funksionale midis tyre. 
a)    Tregoni dy nga dallimet midis mesazhit nervor dhe hormonal.  2 pikë 
b)    Te sinapset shpjegoni veprimin që ka neurotejçuesi kur bie në kontakt me 

membranën e neuronit passinaptik.     1 pikë 
 
27.  Etileni është hormon që prodhohet në:                                1 pikë 
A) gjallesat shtazore  
B) gjendje të ngurtë  
C) gjendje të lëngët 
D) gjendje të gaztë 

 
28.  Në figurë struktura me numrin 3 tregon:    1 pikë 
A) fshikëzën  
B) veshkën 
C) ureteret 
D) uretrën 
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29.  Glomerula është pjesë përbërëse e:     1 pikë 
A) fshikëzës  
B) nefronit 
C) uretrës 
D) uretereve 

 
30.  Aparati 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 dhe 

proteinat gjatë procesit të filtrimit në nivelin e nefroneve.  2 pikë 
 

Lëndët Gjaku në arterien 
renale 

Filtrati në kapsulën e 
Baumanit 

urina 

Glukoza  0,9 0,9 0 
Proteinat 82 0 0 

 
b)  Duke iu referuar vendndodhjes së nefronit, tregoni dallimin midis ndërtimit të 

korteksit dhe ndërtimit të pjesës medulare (palcore) të veshkës. 1 pikë 
 
31. Në figurë struktura me numrin 4 tregon:    1 pikë 
A)  mëlçinë  
B) pankreasin 
C) zorrën e hollë 
D) zorrën e trashë  
 
32.  Vilozitetet ose rrudhosjet gjenden në:    1 pikë 
A) ezofag 
B) faring 
C) stomak 
D) zorrën e hollë 

 
33. Mëlçia është pjesë e rëndësishme e aparatit tretës:  
a) Shpjegoni dy nga funksionet e mëlçisë.    2 pikë 
b)  Tregoni funksionin e amilazës pankreatike.    1 pikë 
 
34.  Gjallesat krijojnë marrëdhënie midis tyre dhe me mjedisin ku ato jetojnë. 
a) Shpjegoni pse lënda nuk humbet por riciklohet.   1 pikë 
b) Shpjegoni pse energjia në dallim nga lënda nuk mund të riciklohet. 1 pikë  
 


