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T E S T E 
 
Gjeografi - Sesioni I 
 
1. Hëna është:         1 pikë 
A) satelit natyror i Tokës. 
B) satelit natyror i Diellit. 
C) asteroid i Tokës. 
D) asteroid i Diellit. 
 
2. Gjenden me shumicë në brezin midis Marsit dhe Jupiterit:   1 pikë 
A) satelitët, 
B) kometat, 
C) meteorët, 
D) asteroidet. 
 
3. Dita më e gjatë në Hemisferën Veriore është në datën:   1 pikë  
A) 21 mars, 
B) 21 qershor, 
C) 23 shtator, 
D) 22 dhjetor. 
 
4. Në elementet gjeografike të hartës bën pjesë:     1 pikë  
A) projeksioni hartografik. 
B) rrjeti hartografik. 
C) shkalla e hartës. 
D) relievi. 

 
5. Vëzhgoni me kujdes hartën e dhënë dhe përcaktoni koordinatat gjeografike të 

pikave C dhe D.       2 pikë 
 
 
Pika C:__________ 
 
Pika D: _________ 
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6. Gazi që luan një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e Tokës nga rrezet ultravjollcë 
është:        1 pikë 

A) azoti, 
B) ozoni, 
C) oksigjeni, 
D) dyoksidi i karbonit. 

 
7. Figurat e mëposhtme tregojnë këndin 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 dimrit?

        1 pikë  
b) Jepni dy argumente që  

tregojnë se intensiteti i  
rrezatimit gjatë stinës së  
dimrit është më i ulët,  
edhe pse mund të ketë  
diell gjatë gjithë ditës.      2 pikë  

 
8.    Cili nga faktorët e mëposhtëm ndikon në shmangien e rrymave oqeanike nga 

drejtimi i tyre fillestar?       1 pikë 
A) Përbërja gjeologjike dhe mineralogjike e kontinenteve. 
B) Shpërndarja e kontinenteve dhe konfiguracioni i brigjeve detare. 
C) Formimi i puhisë detare dhe puhisë tokësore gjatë ditës dhe natës. 
D) Formimi i baticave dhe zbaticave për shkak të forcës gravitacionale të Diellit. 

 
9.    Bazuar te grafiku i mëposhtëm, kufiri i borës së përhershme është më i lartë në 

zonat me gjerësi gjeografike:     1 pikë 
A) polare, 
B) subpolare, 
C) mesatare, 
D) tropikale. 

 
 
 

10.  Shpërndarja horizontale e kripësisë në oqeane është e ndryshme. 
a) Në cilat gjerësi gjeografike të planetit tonë kripësia e ujërave në oqeane është 

më e lartë?         1 pikë 
b) Jepni të paktën dy arsye pse kripësia e ujërave oqeanike është më e lartë. 

         2 pikë  
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11. Ndarja e shtresës së Mohoroviçit shërben si kufi midis:  1 pikë 
A) kores së tokës dhe mantelit. 
B) kores së tokës dhe bërthamës. 
C) kores oqeanike dhe asaj kontinentale. 
D) bërthamës së jashtme dhe asaj të brendshme. 

 
12. Në koren tokësore gjenden lloje të ndryshëm shkëmbinjsh. Shkëmbinjtë 

magmatikë janë një prej tyre. Shkruani dy dallime midis shkëmbinjve magmatikë 
efuzivë dhe shkëmbinjve magmatikë intruzivë.  2 pikë 
 

13. Veprimtaria gërryese e valëve detare quhet:    1 pikë 
A) Abrazion, 
B) Erozion, 
C) Korazion, 
D) deflacion. 

 
14. Ujërat nëntokësorë që gjenden nën sipërfaqen e Tokës, krijohen në kushte të 

ndryshme. 
a) Çfarë lloj ujërash nëntokësorë  

tregon figura?        1 pikë 
b) Jepni dy kushte në të cilat  

formohen këto lloj ujërash 
  nëntokësorë.        2 pikë 

 
 

 
15. Evropa ndahet nga Afrika nëpërmjet:                                               1 pikë 
A) ngushticës së Bosforit. 
B) ngushticës Pa de Kale. 
C) ngushticës së Gjibraltarit. 
D) ngushticës së Dardaneleve. 

 
16. Në rajonin e Evropës Veriore fliten më shumë gjuhët e grupit gjermanik, ndërsa 

në rajonin e Evropës Jugore fliten më shumë gjuhët latine. Mbështetur në këtë 
fakt, cili nga kriteret e mëposhtme i dallon këto dy rajone?                                                

A) Kriteri fizik.         1 pikë 
B) Kriteri ekonomik. 
C) Kriteri politik. 
D) Kriteri kulturor. 
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17. Konsiderohet si fe etnike:      1 pikë                                         
A) Budizmi. 
B) Hinduizmi; 
C) Islamizmi; 
D) Krishterimi; 

 
18.  Deti i Vdekur gjendet në:         1 pikë 
A) Azinë Jugperëndimore, 
B) Afrikën Nënsahariane, 
C) Afrikën Veriore, 
D) Azinë Jugore.  
 
19. Cili nga vendet e mëposhtme të Azisë Juglindore dallohet për shkallë më të 

lartë urbanizimi?         1 pikë  
A) Laosi. 
B) Filipinet. 
C) Vietnami. 
D) Singapori. 

 
20. Në Meksikë mbizotëron popullsia:      1 pikë 
A) metise, 
B) negroide, 
C) indigjene, 
D) evropoide. 

 
21. Cili nga shtetet e mëposhtme dallohet për numrin e madh të fjordeve?  1 pikë 
A) Suedia, 
B) Islanda, 
C) Norvegjia, 
D) Danimarka. 

 
22. Sot në botë fliten gjuhë të ndryshme.  
a)  Në cilën nga familjet gjuhësore bëjnë pjesë gjuhët latine?   1 pikë 
b)  Përcaktoni një nga familjet gjuhësore që fliten nga një grup më i vogël 
      njerëzish.        1 pikë 
c) Cila nga familjet gjuhësore ka përhapje më të madhe në kontinentin aziatik? 

         1 pikë 
 
 



MATURA SHTETËRORE 2019 

200 

23. Në figurë paraqitet piramida e popullsisë së Shqipërisë për vitet 2001 dhe 2011.  
a) Gjeni dy ndryshime midis  

piramidës së vitit 2001  
dhe piramidës së vitit 2011.      2 pikë 

b) Jepni të paktën dy nga  
arsyet që kanë ndikuar në  
këto ndryshime.        2 pikë 

 
 
 

24. SHBA është vendi më i zhvilluar ekonomikisht në botë. Cilët janë tre nga 
treguesit që e vërtetojnë këtë pohim?             3 pikë  
 

25. Ministri i emigracionit të Holandës Mark Harbers, deklaroi në prill të vitit 2019, se 
gjatë dy viteve të fundit, qindra shqiptarë kanë kërkuar azil në Holandë, por 
çështjet e tyre kanë pak gjasa të miratohen, pasi Shqipëria konsiderohet një 
vend i sigurtë i origjinës. Nisur nga ky fakt, përcaktoni: 

a) një nga faktorët që nxit largimin e popullsisë nga vendi i origjinës.  1 pikë 
b) një nga faktorët që nxit tërheqjen e popullsisë në vendin e destinacionit.  

          1 pikë 
26.  
a) Cilin rajon përfaqëson  

zona e hijezuar në hartë?      1 pikë 
b) Emërtoni një nga  

shtetet e këtij rajoni,  
që është cilësuar si  
një nga ”tigrat e Azisë”.      1 pikë 

c) Kur përcaktohet se ky  
rajon është pjesë e  
“Unazës së Zjarrtë të Paqësorit”, 

   çfarë karakteristike e tij nënkuptohet?                                                   1 pikë 
 

27. Shqipëria shtrihet në:      1 pikë 
A) Evropën Jugore; 
B) Evropën Qendrore; 
C) Evropën Juglindore; 
D) Evropën Jugperëndimore. 
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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 


