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Hyrje  
Programi i biologjisë për arsimin fillor e të rriturve është përpiluar me strukturë të përbërë nga rezultate detajuese të pritura nga mësimi (RM), që dalin nga sferat, temat dhe përmbajtjet e vërtetuara me programin 
për arsim të rregullt fillor – i hartuar nga Byroja për zhvillimin e arsimit të RM-së. 

Programi mundëson zbatimin e masave për njohjen e të mësuarit joformal dhe informal të fituar më parë. Për atë qëllim, programat për të rriturit janë konceptuar në gjashtë nivele, dhe numri i niveleve varet nga 
natyra e lëndës dhe vëllimi i përmbajtjeve. Programi i biologjisë është konceptuar në mënyrë që temat, përmbajtjet dhe rezultatet përkatëse nga mësimi janë të shpërndara në tre nivele, duke filluar nga niveli i 
katërt deri në nivelin e gjashtë. Kjo mundëson diferencim optimal gjatë vlerësimit të njohjeve dhe aftësive aktuale dhe përparim optimal nëpër nivele. 

Programi i biologjisë është i organizuar në shtatë sfera. Për çdo sferë, në pajtim me temat përkatëse ose përmbajtjet, janë definuar rezultate të pritura nga mësimi dhe kriteret e vlerësimit.

Rezultatet e pritura nga mësimi paraqesin standarde për njohuritë, aftësitë dhe kompetencat, që kandidatët duhet t’i arrijnë për çdo nivel dhe në fund të procesit të marrjes së arsimit fillor.

Me qëllim të përgjigjet nevojave të të rriturve dhe të kërkesave me të cilat ballafaqohen ata për përfshirje aktive në proceset shoqërore dhe në tregun e punës, në programin janë përfshirë rezultate përkatëse nga 
mësimi për kompetencat kyçe.

Rezultatet nga mësimi janë të operacionalizuara nëpërmjet kritereve të vlërësimit, që paraqesin masa konkrete për vlerësimin e arritjeve të kandidatëve. Për çdo nivel, janë caktuar rezultate elementare nga mësimi, 
të shënuara me shkurtesën REM, që paraqesin standarde minimale, që kandidatët duhet t’i arrijnë për kalimin në nivel më të lartë

 Shtesë, në programin janë dhënë shembuj për detyra ose pyetje për çdo RM. Ata duhet t’i shërbejnë zbatuesve të programit si model gjatë kontrollimit nëse kandidatët i kanë arritur rezultatet e pritura nga mësimi.    

Qëllimet e programit të biologjisë për të rriturit është kandidati/kandidatja të aftësohet që: 

Të identifikojë karakteristikat themelore e gjërave të gjalla. 
Të identifikojë struktura të pranishme në qelizat bimore dhe shtazore të shikuara nën mikroskrop të ndritshëm dhe/ose mikroskop kompjuterik dhe t’i tregojë emrat e tyre.
Të dijë se qelizat mund të grupohen në inde, organe dhe organizma. 
Të dijë për rolin e kërpudhave, baktereve dhe viruseve.
T’i njohë pozitat e organeve kryesore të bimëve që lulëzojnë, duke përfshirë rrënjën, trupin dhe gjedhin, lulen, frutën dhe farën.
Të dijë se bimët kanë nevojë nga dyoksidi i karbonit, uji dhe drita për fotosintezë për të bërë biomasë dhe oksigjen. 
Të dijë për absorbim dhe transport të ujit dhe kripërave minerale në bimët që lulëzojnë 
Të numërojë faktorët abiotik në mjedisin jetësor. 

Të dijë se organizmat përshtaten në mjedisin e tyre.
Të numërojë ndikimet positive dhe negative e njeriut mbi mjedisin jetësor. 
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Të vizatojë dhe të përshkruajë zinxhirët e ushqimit. 
Të numërojë burimet e ripërtëritshme dhe të paripërtëritshme të energjisë 
Të përshkruajë si organizmat përshtaten në mjedisin e tyre, duke përfshirë ndërveprimin e faktorëve biotik dhe abiotik, duke shqyrtuar shembuj që paraqiten në nivelin lokal si edhe disa shembuj të kundërt 
Të njohë vendndodhjen e sistemeve më të mëdha organike në trupin e njeriut
Të dijë rolin e skeletit dhe kyçeve dhe parimin e muskujve të kundërshtuar 
T’i njohë organet e traktit të tretjes 
T’i njohë pjesët themelore e sistemit të qarkullimit 
Të njohë kafshë dhe bimë te grupe të mëdha, duke përdorur shembuj që paraqiten në nivel lokal si dhe shembujt të kundërt 
Të kuptojë çfarë do të thotë speciet 
Ta definojë dhe ta përshkruajë fotosintezën
Të dijë rëndësinë e ujit dhe kripërave minerale në rritjen e bimëve 
Të dijë për riprodhimin seksual e bimëve që lulëzojnë, duke përfshirë pllenimin, fekondimin, formimin e fares dhe shpërndarjen 
Të jepë shembuj për bimët me riprodhim aseksual dhe seksual 
Të dijë për sistemin e riprodhimit të njeriut, duke përfshirë menstruacionin, fekondimin dhe zhvillimin fetal dhe të numërojë mënyrat e kontracepcionit 
Të numërojë gjëndrat endokrine dhe hormonet
Të njohë komponentët themelor e sistemit të frymëmarrjes 
Të numërojë mënyrat në të cilat krijesat adaptohen në mjedisin e tyre, duke përfshirë adaptimet e sjelljes dhe adaptimet e struktures dhe funksionin e organeve. 
Të dijë se organizmat trashëgojnë karakteristikat nga prindërit e tyre nëpërmjet materialit gjenetik, që e ka në bërthamën e qelizave 
Të diskutojë për punën e Darvinit në zhvillimin e teorisë shkencore për përzgjedhje natyrore 
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Struktura e programit të biologjisë për të rriturit 

Qelizat dhe organizmat – A Bimët – B Organizmat dhe mjedisi – C Sistemet e organeve të njeriut – Ç Klasifikimi i organizmave – D Riprodhimi dhe zhvillimi – Dh Trashëgimi, përzgjedhje dhe evolucioni – E

1. Karakteristikat e 
organizmave të gjalla 1. Ndërtimi i bimëve 1. Hyrje në mjedisin tonë 

jetësor 1. Sistemi i lëvizjes 1. Radhithja e organizmave të gjalla 
në grupe 

1. Riprodhimi aseksual dhe 
seksual 1. Përshtatjet e kafshëve dhe bimëve 

2. Termi i qelizës, indeve 
dhe organeve  2. Fotosintezë 2. Faktorët abiotik dhe biotik 2. Sistemi i tretjes së ushqimit 2. Klasifikimi i bimëve 2. Riprodhimi i bimëve 2. Trashëgimi i vetive dhe trashëgimi i gjinisë 

3. Qelizat bimore 3. Transporti i ujit te bimët 3. Përshtatjet e faktorëve 
ekologjik 3. Sistemi i qarkullimit 3. Klasifikimi i kafshëve 3. Organet e riprodhimit 3. Përzgjedhja natyrore dhe artificiale 

4. Qelizat shtazore 4. Riprodhimi i bimëve 4. Zinxhirët e ushqimit 4. Sistemi i frymëmarrjes 4. Variacionet 4. Fekondimi 4. Zbulimet e Darvinit 

5. Mikroorganizmat 
5. Burimet e paripërtëritshme 
dhe të ripërtëritshme të 
energjisë 

5. Sistemi i sekretimit 5. Zhvillimi fetal 

6. Ndotja e mjedisit jetësor 6. Sistemi nervor 6. Sëmundjet seksualisht të 
transferueshme 

7. Sistemi hormonal 

Niveli IV Niveli IV Niveli IV Niveli V Niveli V Niveli VI Niveli VI
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PROGRAMI I BIOLOGJISË 
  

Fusha Tema Rezultate nga mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli/Nënniveli

А. 
QE

LIZ
A D

HE
 OR

GA
NI

ZM
A 

1. Karakteristikat e organizmave 
të gjalla 

REM
Identifikon shtatë karakteristikat e 
qenësishme për organizmat e gjalla.
RM
Lidh karakteristikat me organizma të 
ndryshme nga mjedisi lokal dhe më i gjerë

Përshkruan karakteristikat e organizmave të gjalla (ndërtimi 
qelizor, ushqimi, lëvizje, frymëmarrje, ndjeshmëri, riprodhim, 
sekretim) 

Cili term nga ato të ofruara nuk paraqet proces jetësor?
a. frymëmarrje; 
b. riprodhimi; 
c. ndërtimi qelizor; 
ç. lëvizje

А1-4

2. Termi i qelizës, indeve, organeve 
dhe sistemeve të organeve.

REM
Ofron përshkrim elementar i termave qelizë, 
ind, organ, sistemi organik dhe organizëm 
RM
Shpjegon rendin e lidhjes së qelizave, indeve, 
organeve, sistemeve organike dhe organizmit

Përshkruan term i qelizës, indit, organit dhe sistemit organik.

Identifikon dhe radhit termat e qelizës, indit, organit, sistemit 
organik dhe organizmit sipas nivelit të përbërjes  

Përfundoje fjalitë, duke përdorur termat qelizë, ind, organ 
dhe sistem organik.
1. Një grup qelizash të ngjashme quhet 
_________________.
2._____________ është  strukturë e përbërë nga më 
shumë inde. 
3.________________ është grup organesh, të cilat së 
bashku kryejnë një proces të caktuar.
4.____________ është njësi më e vogël strukturore e 
organizmit të gjallë. 

А2-4

3. Qelizat bimore 

REM
Njoh struktura të pranishme në qelizat bimore 

Identifikon dhe emëron struktura të pranishme në qelizat bimore 
(muri qelizor, plastide, vakuolë, kokrra amidoni) 

Tregon emra të strukturave të qelizës bimore (muri qelizor, 
plastide, vakuolë, kokrra amidoni). 

Rretho përgjitjen e saktë 

Prej çfarë përbërhet muri qelizor.
а. amidon     b. glukozë     c. celulozë

А3-4

RM
Dallon dhe shpjegon struktura të pranishme 
në qelizat bimore 

Shpjegon ndërtimin e strukturave të qelizës bimore.
Lidh strukturat e qelizave bimore me funksionet e tyre 

Lidh strukturat e qelizës bimore me funksionin e tyre 
1. muri qelizor   а. jep ngjyrë e gjelbër 
2. kloroplaste     b. ruan lëngun 
3. vakuolë          c. përforcon

А3-4
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4. Qelizat shtazore 

REM
Përshkruan struktura të pranishme në qelizat 
shtazore 

Identifikon struktura të pranishme në qelizat shtazore 

Tregon emra të strukturave të qelizave shtazore.

Cila nga strukturat e ofruara është e pranishme në qelizat 
shtazore?
а . muri qelizor             
b. kloroplaste 
c. membranë qelizore   
 ç. vakuolë 

А4 -4

RM
Dallon struktura dhe funksione të tyre të 
pranishme në qelizat shtazore  

Shpjegon ndërtimin e strukturave të qelizave shtazore.
Lidh strukturat e qelizave shtazore me funksionet e tyre.
Krahason strukturat e qelizave bimore dhe qelizave shtazore.

Cili është funksioni i bërthamës së qelizës:

а. mban gjene      
б. përzgjedh materie
в. krijon albumina
г. krijon energji 

А4-4

RM
Interpreton lidhjen e formës dhe vendndodhjes 
së qelizës me funksionin e tyre 

Lidh llojet e ndryshme të qelizave me funksionin e tyre.
Në bazë të formës dhe vendndodhjes së qelizës njoh cili është 
funksioni i saj 

Cilat qeliza kanë formë e degëzuar 

а. epiteliale          b. e gjakut
c. muskulore        ç. nervore

А4-4
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5. Mikroorganizmat 

REM
Dallon dhe përshkruan karakteristikat 
themelore e mikroorganizmave 
RM
Identifikon përfaqësuesit e mikroorganizmave 

Tregon karakteristikat e mikroorganizmave .

Numëron përfaqësuesit e mikroorganizmave (virus, baktere, 
kërpudha) 

Mikroorganizmat janë formuar nga: 
 
а. dy qeliza        b. tre qeliza                c. një qelizë       ç. në 
shumë qeliza 

А5-4

REM
Përshkruan vetitë e viruseve dhe baktereve 

RM
E kupton nevojën nga përdorimi i masave 
themelore mbrojtëse kundër sëmundjeve më 
të shpeshta virale dhe sëmundjeve bakteriale 

Dallon ndërtimin jo-qelizor e viruseve. 

Tregon vetitë e viruseve.

Numëron disa sëmundje të shkaktuara nga mikroorganizmat 
(virale dhe bakteriale).

Viruset janë më të mëdha se bakteret            
Saktë          Gabuar А5-4

REM
Përshkrun vetitë e kërpudhave 

Tregon karakteristikat e kërpudhave.

Nga shembujt e treguar njoh cilët janë lidhur me kërpudhat në 
mjedis.

Kërpudhat përbërjnë klorofil dhe jetojnë në një mjedis uji ose 
të lagur.  
 Saktë         Gabuar

А5-4

RM
Identifikon dhe interpreton rolin e 
mikroorganizmave

E shpjegon rolin e baktereve dhe kërpudhave si shpërbërësit në 
natyrë.

Tregon se viruset mund të jenë shkaktarë të disa sëmundjeve 
(verdhëzë, fruthi, grip, SIDA)
Përshkruan përdorimin e mikroorganizmave në jetën e përditshme 
(maja, fermentimi, acidifikimi i qumështit, prodhimi i djathtit) 
Shpjegon përdorimin e mikroorganizmave në prodhimin e 
ushqimit 
Tregon zbulimet kryesore e Luj Pasterit  

Bakteret shndërrojnë sheqerin e qumështit në acid laktik.     
Saktë      Gabuar

Rretho përgjigjen e saktë. 
Luj Pasteri ka treguar se sëmundjet te njerzit zakonisht janë 
shkaktuar nga?

а. bleta      b. mikroorganizma    
c. bimë      ç. myqe

А5-4
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B –
 BI

MË
T 

1. Ndërtimi i bimëve 

REM
Identifikon pjesët (organet) e bimëve të luleve
RM
Lidh organet e bimëve të luleve me funksionin 
e tyre.

Njoh dhe emëron organet vegjetative dhe gjenerative bimore.

Numëron funksionet e organeve bimore.

Lulja paraqet një organ vegjetativ të bimës.                  
Saktë       Gabuar

Cili nga organet e treguara ka funksion për të përforcuar 
bimën për tokën:
а. trupi         b. gjethi 
c. lule           ç. rrënj.

B1-4

2. Fotosintezë 

REM
Përshkruan procesin e fotosintezës.

RM
Zbulon produktet hyrëse nga fotosinteza dhe 
lëndet e para të marra nga fotosinteza 

Tregon ku zhvillohet procesi i fotosintezës.

Numëron lëndet e para për fotosintezë.

Numëron produkte që merren gjatë fotosintezës. 

Përcakton nga ku vjen energjia e nevojshme për bimët. 

Në procesin e fotosintezës bimët çlirojnë:
а. ujë                             b. azot
c. dyoksid i karbonit     ç. oksigjen 

3. Transporti i ujit te bimët 

REM
Përshkruan absorbim dhe transport i ujit dhe 
kripërave minerale në bimë  

RM
Kupton rregullimin e marrjes dhe shkarkimit 
të ujit në bimë dhe mekanizmave për mbrojtje 
nga djersa e tepruar. 

Njoh se ekzistojnë enë përçuese nëpër të cilave transportohet uji.
Përshkruan drejtimin e transpotit të ujit nga rrënja deri te gjethat.

Identifikon enët e transportit ksilem dhe floem.
Përshkruan transportin dhe shkarkimin e ujit nga bima përmes 
pllakave të gjethit (djerse).

Uji në bimë lëvizet në drejtim nga gjethat deri te rrënja.
Saktë        Gabuar

Përmes enëve ksileme transportohet uji me materiet 
minerale.
Po         Jo

B3-4

4. Riprodhimi i bimëve 

REM
Dallon se ekzistojnë riprodhimi aseksual dhe 
riprodhimi seksual 

RM
Përshkruan organe të riprodhimit seksual te 
bimët.

RM
Numëron dhe shpjegon etape individuale të 
proceseve të riprodhimit.
(mbirje, rritje, lulëzim, pllenim, fekondim, 
shpërndarje) 

Tregon shembuj për riprodhim seksual të bimëve 
Njoh organe të riprodhimit te bimët (lule, pemë, farë) 
 
Njoh organet seksuale mashkullore (thek, polen) dhe femërore 
(vezore, qelizë vezë) te bimët 

Dallon proces i pllenimit, fekondimit, shpërndarjes, rritjes 

Riprodhimi aseksual është formimi i një organizmi të ri nga:
a) një prindër
b) dy organizma prindërore 
c) nuk ka nevojë nga një organizëm prindëror 

Bashkimi i qelizës seksuale mashkullore dhe qelizës 
seksuale femërore quhet: 
a) pllenimi
b) fekondimi
c) riprodhimi 
ç) rritje 

B4-4
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C –
 OR

GA
NI

ZM
AT

 DH
E M

JE
DIS

I
1. Hyrje në mjedisin tonë 

REM
Identifikon termat themelore ekologjike:
mjedisi jetësor, komuniteti jetësor dhe 
ekosistemi.
RM
Njoh termat ekologjike në mjedis. 

Numëron termat themelore ekologjije mjedisi jetësor, komuniteti 
jetësor dhe ekosistemi.
Tregon shembuj për mjedis jetësor, komunitet jetësor dhe 
ekosistem

Të gjitha organizma të gjalla e përbëjnë komunitetin jetësor, 
që jetojnë në mjedis të caktuar jetësor 
Po       Jo
Peshqtë, kallamishtet, algat, predhat paraqesin ekosistem 
i liqenit.
Saktë     Gabuar

C1-4

2. Faktorët abiotik dhe biotik 

REM
Identifikon faktorët ekologjik në mjedis si 
faktorë abiotik dhe faktorë biotik 
RM
Përshkruan faktorët abiotik dhe biotik në 
mjedis 

Tregon shembuj për faktorët ekologjik e mjedisit.

Numëron faktorët abiotik në mjedis
(temperaturë, lagështi, dritë, lartësi mbidetare, tokë) 
Numëron faktorët biotik 
(grabitqar, simbiozë, aktiviteti i njeriut) 

Cili nga të përmendurit paraqet një faktor biotik
  а. dritë               b. lagështi
  c. simbiozë        ç. erë

C2-4

3. Përshtatjet e faktorëve 
ekologjik 

REM
Përshkruan si organizmat përshtaten në 
mjedisin e tyre 
RM
Lidh përshtatjet te bimët dhe kafshët me 
kushtet e mjedisit 

Njoh termin përshtatjet.
Tregon shembuj për përshtatje të bimëve dhe kafshëve.

Organizmat e gjalla përshtaten më faktorët abiotik në 
mjedis.
Po          Jo 

C3-4

4. Zinxhiri i ushqimit 

REM
Përshkruan marrëdhëniet e organizmave të 
gjalla te zinxhirët e ushqimit 
RM
Shpjegon termin rrjetë e ushqimit.

Tregon anëtarë të zinxhirëve të ushqimit.
Identifikon me çka fillon zinxhirin e ushqimit.
Numëron shembuj të zinxhirëve të ushqimit 
Shpjegon termin rrjetë e ushqimit.

Zinxhiri i ushqimit gjithmonë fillon me një konsumator.
Po          Jo
Në një ekosistem ka vetëm një zinxhir të ushqimit. 
Saktë       Gabuar
Në pyllin ujku është anëtar vetëm i një zinxhiri të ushqimit.
Saktë     Gabuar

C4-4

RM
Interpreton se energjia nuk mund të krijohet 
ose shkatërrohet dhe se energjia ruhet 
gjithmonë.

Njoh lloje të ndryshme të energjisë dhe transmetimit të energjisë, 
që janë të pranishme në zinxhirin e ushqimit.
Vizaton dhe interpreton zinxhirë të ushqimit dhe rrjeta të 
ushqimit.

Vizato një zinxhir të ushqimit në një liqeni me më së paku 
katër anëtarë. C4-5

5. Burime të paripërtëritshme dhe 
të ripërtëritshme të energjisë 

REM
Njoh burim i paripërtëritshëm dhe i 
ripërtëritshëm i energjisë 
RM
Bën krahasim midis burimti të 
paripërtëritshëm dhe të ripërtëritshëm të 
energjisë 

Numëron burime të paripërtëritshme dhe të ripërtëritshme të 
energjisë. Tregon dallime midis burimeve të paripërtëritshme dhe 
të ripërtëritshme të energjisë 
Bën krahasim dhe debaton për anët pozitive dhe negative e 
burimeve të paripërtëritshme dhe të ripërtëritshme të energjisë 

Energjia e erës paraqet energji e ripërtëritshme  
Po          Jo C5-5



PROGRAMI MËSIMORI BIOLOGJISË 

12

6. Ndojta e mjedisit
 

REM
Përshkruan ndikimet pozitive dhe negative e 
njeriut mbi mjedisin 
RM
Shpjegon paraqitje e shirave acide, efekti i 
serrës, vrimat e ozonit 

Tregon mënyra dhe pasoja nga ndotja e ajrit, ujit dhe tokës.
Numëron ndikime negative të njeriut mbi mjedisin
Numëron ndikime pozitive të njeriut mbi mjedisin 

Shirat acide janë rezultat i ndikimit pozitiv të njeriut mbi 
mjedisin 

Po             Jo 

C6-5

Fusha Tema Rezultate nga mësimi Kriteret e vlerësimit Shembuj për detyrë Niveli / Nënniveli

Ç –
 SI

ST
EM

ET
 OR

GA
NI

KE
 TE

 N
JE

RI
U  

1. Sistemi i lëvizjes 

REM
Njoh dhe emëron terma të sistemit të 
lëvizes (kocka, muskuj, tkurrje, kyçe, gilca, 
ligamente) 
RM
Dallon mënyra të lidhjes së kockave dhe lloje 
të muskujve.

Tregon pjesë të skeletit të njeriut (kockat e kokës, kockat e 
trupit dhe kockat e gjymtyrëve) 
Tregon mënyra të lidhjes së kockave 
(lëvizshme, gjysmë lëvizshme, palëvizshme) 
Tregon lloje të muskujve (muskuj të skeletit, të lëmuar dhe 
muskuli i zemrës)
Numëron funksione të sistemit të lëvizjes 

Muskujt lidhen me kockat me gilca.
Po         Jo

Cila pjesë e skeletit mbron zemrën? 
а. kafkë       b. gjoks 
c. kockat e gjymtyrëve

Ç1-5

RM
Shpjegon ndërtim dhe përbërje e kockave dhe 
muskujve.

Shpjegon ndërtim i kockës. 
Shpjegon ndërtim i muskujve. 
Shpjegon mënyra të lidhjes së kockave dhe muskujve. 
Identifikon dhe lidh ndërtim i kockave dhe muskujve me 
funksionet e tyre.

Lidhja e kockave të pëllëmbës është:
а. gjysmë lëvizshme   b. lëvizshme             c. palëvizshme            ç. 
me ligamente

Kalciumi në strukturën e kockës jep elasticitet.
Po         Jo

Ç1-5

2. Sistemi i tretjes 
së ushqimit 

REM
Njoh dhe emëron terma të sistemit të tretjes 
së ushqimit 

Numëron pjesët përbërëse e ushqimit dhe i lidh ato me rolin 
e tyre në organizëm (karbohidrate, yndyra, proteina, vitamina 
dhe minerale)
I lidh me organe të sistemit të tretjes dhe i lidh me 
funksionin e tyre 

Materiet ushqyese, që japin organizmit energji janë: 
а. vitaminat    b. yndyrat
c. proteinat     ç. mineralet

Cili nga organet e treguara nuk takon organeve të tretjes?
а) lukth; b) ezofag;
c) diafragmë; г) mëlçi;

Ç2-5

RM
Shpjegon proces i tretjes së ushqimit nën 
veprim të enzimave

Identifikon rolin e enzimave në tretjen e ushqimit dhe i lidh 
me organet e sistemit të tretjes në të cilin veprojnë.
Shpjegon procesin e resorbimit (thithjes) të materieve 
ushqyese.
Tregon funksione të mëlçisë dhe pankreasit gjatë tretjes së 
ushqimit.

Cila enzimë vepron në lukthin?
а) pepisinë; b) lipazë; 
c) amilazë; ç) tripsinë;

Në cilin organ bëhet neutralizimi i materieve të dëmshme në 
organizëm?
а) pankreasi;              b) lukthi;                    c) zorra e trashë;        ç) 
mëlçi;   

Ç2-5
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3. Sistemi i 
qarkullimit

REM
Njoh dhe emëron terma të sistemit të 
qarkullimit.

Numëron pjesët përbërëse e sistemit të qarkullimit (gjak, 
enët e gjakut, zemër)
Tregon elementet përbërëse e gjakut (plazma e gjakut, 
eritrocite, leukocite, trombocite) 
Numëron lloje të enëve të gjakut (arteriet, venat dhe 
kapilaret) 
Bën dallim midis gjak i oksiduar dhe gjak i reduktuar 

1. Elementet më të shumta të gjakut në përbërje të gjakut janë:
а.eritrocite         b. leukocite         в.trombocite    
2. Gjaku, që transporton oksigjen është i reduktuar.
Po       Jo
3. Zemra është e formuar nga:
a) 1 barkushë dhe 2 atriume     
b) 1 barkushë dhe 1 atrium   
 c) 2 barkusha dhe 2 atriume

Ç3-5

RM
Shpjegon ndërtim dhe funksione të organeve 
të sistemit të qarkullimit 

Lidh elemente përbërëse e gjakut me funksionet e tyre.
Shpjegon roli i hekurit dhe hemoglobinës në gjak 
Shpjegon ndërtim i zemrës dhe punë e zemrës.
Përshkruan lëvizje e gjakut në qarkullim të madh dhe të 
vogël 
Shpjegon proces i koagulimit të gjakut.
Identifikon qarkullim i vogël dhe i madh i gjakut 

1. Hemoglobina ka funksionin që:
а. të lidhë dhe të transportojë yndyra    
b. ta përcaktojë grupin e gjakut                                         c. të 
lidhë dhe të transportojë gazra              ç. të transportojë materie 
ushqyese 

2. Qarkullimi i madh i gjakut fillon nga barkushja e djathtë e 
zemrës.                    (S)           (G)

Ç3-5

4.Sistemi i 
frymëmarrjes 

REM
Njoh dhe emëron terma themelore të sistemit 
të frymëmarrjes 

Tregon njëpasnjëshme organe të sistemit të frymëmarrjes 
dhe i lidh me funksionin e tyre.
Identifikon rëndësi e frymëmarrjes si një proces, që i siguron 
organizmit energji.
Tregon faza të mekanizmit të frymëmarrjes (frymëmarrje dhe 
frymënxjerrje)
Tregon shembuj të materieve, që mund të dëmtojnë sistemin 
e frymëmarrjes.

Cila nga rrugët e frymëmarrjes në vijim përfundon me qese ajrore të 
ndërtuara nga alveola?
a. laringu        b. trake
c. bronket       ç. bronkiolet 

Shkëmbimi i gazrave brenda mushkërive bëhet në:   
 а)  laringu          b) bronkiolet
 c) bronket           ç) alveolat 

Ç4-5

RM
Shpjegon ndërtim dhe funksione të organeve 
të sistemit të frymëmarrjes 

Shpjegon shkënbim i gazrave në mushkëri dhe inde. 
Dallon frymëmarrje pulmonare nga frymëmarrje qelizore.
Tregon fakte për mekanizmat e rregullimit të frymëmarrjes.

Cilat janë produkte të fundit të procesit të frymëmarrjes? 
а. oksigjeni, uji dhe energjia 
b. glikozë, oksigjeni dhe energjia
c. dyoksid karboni, ujë dhe energji 

Shkëmbimi i gazrave brenda mushkërive bëhet në bazë të dallimit 
të:     
а.  presionit të pjesshëm 
b.  presionit ajror
c.  presionit pulmonar

Ç4-5

1
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5. Sistemi i 
sekretimit 

REM
Njoh dhe emëron terma të sistemit të 
sekretimit 

Tregon njëpasnjëshme organe themelore të sistemit të 
sekretimit dhe i lidh me funksionin e tyre. 
Identifikon rëndësi e sekretimit si proces me të cilin 
shkarkohen materie të panevojshme dhe rregullohet sasia e 
lëngjeve në organizëm.

1. Urina nga veshkat deri te fshikëza transportohet përmes: 
а. kanaleve urinare  c. xhepave.
b. uretereve              ç. legenit

2. Funkisoni kryesor i veshkave është:  
а. ta filtrojnë urinën
б. ta filtrojnë gjakun  
в. ta largojnë dyoksidin e karbonit 
г. t’i largojnë mbetjet e ushqimit të patretur

Ç5-5

RM
Shpjegon ndërtim dhe funksione të organeve 
të sistemit të sekretimit 

Tregon pjesë të veshkës 
Shpjegon ndërtimin e neuroneve dhe lëkurës. 
Shpjegon proces i filtrimit të gjakut dhe formim i urinës 
Lidh përbëjen dhe sasinë e urinës me përbërjne ujore dhe 
minerale e gjakut,  osmorregullimin (djersitje dhe sekretim 
me veshkat) 

1. Në urinën nuk duhet të gjenden:  
а) urea;         b) acidi urinik;   
c) ujë;          ç) albumina

2. Faza e parë në formimin e urinës është: 
а)  filtrimi,   c) mbledhja
b) rifiltrimi,  ç) shkarkimi 

3. Neuronet janë pjesë themelore formuese të veshkës.
Po        Jo

Ç5-5



PROGRAMI MËSIMORI BIOLOGJISË 

15

6. Sistemi nervor 

REM
Njoh dhe emëron terma themelore të sistemit 
nervor 

Numëron pjesë themelore të sistemit nervor (qeliza nervore, 
nervat, ganglionet, palca kurrizore dhe truri kafkor).
Identifikon funksione themelore të sistemit nervor. 
Numëron organe shqisore dhe i lidh me stimujt, që i marrin.

1. Rruga nga shfaqja e stimulit deri te reaksioni i sistemit nervor 
ndaj tij quhet harku i refleksit.   Po          Jo
 2. Lidh në mënyrë të rregullt numrin e shqisave të treguara me 
shkronjën e stimujve, që i marrin.

1. prekje а. sy
2. erë b. lëkurë
3. zë c. vesh
4. dritë ç. hundë

3.Truri i vogël është pjesë e palcës kurrizore.   Po        Jo 

Ç6-5

RM
Shpjegon ndërtim dhe funksione të organeve 
të sistemit nervor 

Shpjegon ndërtim i qelizës nervore, nerva, pjesë dhe shtresa 
të palcës kurrizore dhe tru kafkor. 
Dallon sistemi nervor qendror nga sistemi nervor periferik, 
masë e bardhë nga masë e përhimtë 
Numëron qendra nervore dhe funksion i tyre në palcën 
kurrizore dhe trurin kafkor. 
Shpjegon hark i refleksit. 
Dallon reflekse të kushtëzuara dhe të pakushtëzuara 
Shpjegon ndërtim dhe funksione të syrit dhe veshit.

2. Me çka fillon harku i refleksit?    
а. efektor         b. nervi shqisor
c. receptor       ç. nervi motorik        

3. Tri shtresa të syrit te gjitarët janë:          а)  kornea, uvea dhe irisi
b) sklera,  uvea dhe retinë,            
c)  retinë, irisi dhe bebëza,

Ç6-5
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7. Sistemi 
hormonal 

REM
Njoh dhe emëron gjëndra themelore me 
sekretim të brendshëm dhe hormone.

Identifikon vendndodhje dhe emëron gjëndra themelore me 
sekretim të brendshëm, hormone dhe rregullim hormonal.
Tregon hormone të gjëndrave të caktuara.
Lidh hormone me gjëndra dhe roli i tyre në organiuëm.

1. Hormonet në organizëm transportohen përmes gjakut. Po   Jo

2. Cili hormon sekretohet nga pankreasi? 
а. insulinë          b. adrenalinë
c. testosteronë    ç. tiroksinë 
 
3. Në kokën është vendosur gjëndra mbrojtëse.   Po     Jo

Ç7-5

RM
Shpjegon ndërtim dhe funksion i organeve të 
sistemit hormonal  

Shpjegon veprim i hormoneve të gjëndrave endokrine.
Tregon fakte për rolin e hormoneve në organizëm.
Cakton pasoja nga çrregullimi i funksioneve të gjëndrave 
endokrine. 

1. Cila gjëndër endokrine ka nevojë nga jodi për të funksionuar siç 
duhet?
а. gjëndra seksuale    b. pankreasi          
c. gjëndra tiroide        ç. hipofiza

2. Sëmundja e Basedit paraqitet gjatë funksionit të çrregulluar të: 
a. gjëndrave seksuale       c. pankreasit
b. gjëndrës tiroide            ç. hipofizës 

3. Paraqitja e karakteristikave sekondare seksuale është rezultat i 
insulinës. 
Po       Jo 

Ç7-5

 D 
– K

LA
SIF

IKI
MI

 I O
RG

AN
IZM

AV
E 

1. Radhitje e 
organizmave të 
gjalla në grupe 

REM
Radhitje e organizmave në grupe themelore
 Identifikon përfaqësuesit e grupeve kryesore të organizmave. D1-5

RM
Njoh dhe emëron terma të radhitjes së 
organizmave 

Tregon kategori në të cilat grupohen organizmat e gjalla 
(lloji, specie, familja, rendi, klasa, tipi dhe mbretëri).
Identifikon rregullat e klasifikimit (farefisnia, origjina).
E kupton grupimin e organizmave të gjalla sipas farefisnisë 
dhe origjinës. 
Radhit përfaqësuesë të grupeve individuale të organizmave 
dhe i lidh me karakteristikat e tyre.
Krahason karakteristika te grupe të ndryshme të 
organizmave.

1. Radhite kategoritë nga më e vogla deri te më e madhe me numër 
nga 1 deri 7 në të cilat grupohen organizmat:
____tip:___lloj;___klasë ;___rend ;____specie; ____mbretëri; 
____familje.
2. Grupimi dhe emërimi bëhet sipas ngjshmërisë së organizmave. 
Po   Jo

3.Dinosaurët janë paraardhësit e sotëm të:
а.amfibeve             b. zogjve 
c. gjitarëve             ç. zvarranikëve

4. Familje të ngjashme grupohen në:
a. rresht     b. lloj    c. klasë   ç. mbretëri

D1-5

2. Klasifikimi i 
bimëve 

REM
Njoh dhe emëron grupe të mbretërisë së 
bimëve 

Tregon grupe të mbretërisë së bimëve (bimët pa farë, bimët 
me farë, bimët me farë të madhe, bimët me farë të fshehur, 
bimët monokotiledone dhe dikotiledone). 

 Te bimët pa farë përfshihen pishat dhe bredhat.       Po        Jo  
Bimët me farë janë ndarë në dy grupe: fier dhe myshk 
Po       Jo

D2-5
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RM
Shpjegon karakteristika të grupeve të bimëve 

Përshkruan karakteristika të përfaqësuesve të grupeve të 
mbretërisë së bimëve 
Tregon përfaqësues të njohur të grupeve të mbretërisë së 
bimëve 

1. Fara është e zhveshur dhe e pambrojtur te:  
а. lisi     b. paprati  c. bredhi   ç. myshku
2. Cilat bimë nuk kanë organe të vërteta dhe enë përçuese.
а. paprate  b. myshk   c. domate   ç. pishe 

D2-5

3. Klasifikimi i 
kafshëve

REM 
Njoh dhe emëron grupe të mbretërisë së 
kafshëve 

Identifikon anëtarë të mbretërisë së kafshëve.
Tregon grupe të mbretërisë së kafshëve (jovertebrore dhe 
kurrizore) 

1. Cila nga kafshë të dhëna takon grupit të kafshëve jovertebrore. 
а. gjarpër   b. krimb   c. lepur   ç. peshk D3-5

RM
Shpjegon karakteristika të grupeve të 
kafshëve 

Përshkruan karakteristika të përfaqësueve të grupeve të 
mbretërisë së kafshëve.
Tregon përfaqësues të njohur të grupeve të mbretërisë së 
kafshëve.
Tregon rregulla për grupim dhe emërim të kafshëve.

1. Cila nga kafshë të dhëna ka temperaturën konstante e trupit.
а. gjarpër   b. peshk   c. zog    ç. bretkocë
2. Grupi më i madh i kafshëve artropode janë gaforret.         Po         
Jo 
3. Kafshët janë organizma heterotrofe.
Po         Jo

D3-5

4.Variacionet 

REM 
Përshkruan si dallimet në mjedis mund të 
rezultojnë mbi ndryshimet brenda specieve

Tregon se variacioni mund të jetë i vazhdueshëm dhe i 
pandërprerë
Tregon se variacionet ekzistojnë midis dhe brenda specieve.
Identifikon se faktorët, që ndikojnë mbi variacionin mund të 
jenë të trashëguara ose nga mjedisi jetësor.

Ngjyra e flokëve është variacioni i vazhdueshëm:    Po       Jo

Brenda një specie njësitë mund të riprodhohen mes vete:     
Po         Jo

D4-5

RM
Hulumton variacione brenda një specie 

Krahason variacion i vazhdueshëm dhe i pandërprerë.
Shpjegon si të matet variacioni te njerëzit dhe të testohen 
faktorët që ndikojnë mbi variacionin te njerëzit.
Vizaton dhe interpreton diagrame dhe tregon rezultate në 
diagrame shyllash dhe grafikë linjash.

Vesna ka hulumtuar variabilitetin e numrit të gjetheve alveolare në 
lulen e kamomilit. Ka mbledhur 15 lule dhe ka numëruar gjethet 
alveolare e secilës lule. Ka marrë rezultatet e mëposhtme: 12, 15, 
10, 12, 10, 15, 13, 14, 14, 14, 14, 10, 13, 15, 15. Llogaritni vlerën 
e mesme, modën dhe regjistro me cilin grafik frekuencash do të 
përaqitësh rezultatet

D4-5
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Fusha Tema Rezultate nga mësimi Kriteret e vlerësimit Shembuj të detyrës Niveli  / Nënniveli
DH

 – 
RI

PR
OD

HI
MI

 DH
E Z

HV
ILL

IM
I 

1. Riprodhimi aseksual dhe 
seksual 

REM 
Diferencimi i riprodhimit aseksual dhe seksual  
RM
Krahason riprodhimi aseksual dhe seksual 

Përshkruan termat: riprodhimi aseksual dhe seksual 
Tregon shembuj të riprodhimit aseksual dhe seksual të 
organizmave të gjalla 
Bën krahasime midis riprodhimit aseksual dhe seksual

Cili nga organizmat e mëposhtme riprodhohet në mënyrë aseksuale 
– vegjetative:
a. peshk         b. bretkocë 
c. bakteri       ç. shelg

Dh1 -6

2. Riprodhimi i bimëve 

REM
Identifikon organet e riprodhimit te bimët dhe 
funksionet e tyre 

Tregon organe të riprodhimit të bimëve (lule, pemë, 
farë) 
Lidh organe të riprodhimit me funksionin e tyre.

Përcakto çiftin e saktë (pjesë e lules dhe funksioni i saj): 
A) Gjethi alveolar – ngjyrë                     
B) Polen – qeliza seksuale femërore                 
C) gjethi i kupës-lëng i ëmbël

Dh2-6

RM
Shpjegon faza individuale të proceseve të 
riprodhimit të bimëve

Numëron faza individuale të riprodhimit të bimëve. 
Shpjegon faza individuale të proceseve të riprodhimit 
(pllenim-vetëpllenim dhe pllenim i ndërlidhur, formimi 
i farës, mbjellje dhe rritje) 
Shpjegon rëndësi ekonomike dhe ekologjike të 
riprodhimit të bimëve 
Cakton rëndësinë e marrjes së varieteteve të reja të 
bimëve  

Kur transportohet pllenimi i polenit nga një lule në një lule tjetër 
themi se bëhet fjalë për: 
A) vetëpllenim 
B) pllenimi i ndërlidhuar 
C) pllenimi artificial 

Dh2-6

3. Organet e riprodhimit 

REM 
Njoh dhe emëron terma themelore të riprodhimit 
te njeriu (testikuj, kanali i farës, fshikëza, penisi, 
vezoret, ovariumet, mitra, qafa e mitrës, vagjina, 
spermatozoidet, qeliza vezë, gametet)  

Tregon karakteristika morfo-fiziologjike, sekondare 
seksuale të burrit dhe gruas; 
Njoh ndërtimin e organeve seksuale mashkullore dhe 
femërore dhe qelizave seksuale 
Tregon funksione të organeve seksuale mashkullore 
dhe femërore dhe qelizave seksuale 

Në cilin organ formohen qelizat seksuale mashkullore?
а. spermëpërçues         b. epididimi  
c. prostatë                ç. spermatozoidet

Dh3 -6

RM
Shpjegon terma të riprodhimit të njeriut 

Shpjegon ndërtim i organeve seksuale dhe qelizave 
Lidh organet dhe qelizat me funksionin e tyre 
E përcakton lidhjen e organeve seksuale me funksionin 
hormonal në organizëm 

Karakteristikat seksuale sekondare mashkullore janë rezultat i 
hormonit seksual mashkullor progjesteron. 
Po        Jo Dh3-6
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4. Fekondimi

REM
Njoh dhe emron terma themelore të fekondimit  

Identifikon term i ciklit menstrual, ovulacionit dhe 
fertilizimit 
Tregon kur dhe në cilin organ bëhet fekondimi 

1. Bashkimi i qelizës vezë me spermatozoidin, d.m.th., fekondimi 
ndodhet në: 
а. vagjinë       b. mitër
c.vezore         ç. kanai i vezës 

Dh4 -6

RM
Shpjegon terma të fekondimit te njeriu 

Shpjegon term i ciklit menstrual, ovulacionit dhe 
fertilizimit 
Definon hormonet dhe i njoh rolet e estrogjenit, 
progjesteronit dhe testosteronit 

1. Çlirimi i qelizës vezë të pjekur nga vezorja quhet implantimi. Po     
Jo Dh4 -6

5. Zhvillimi fetal 

REM 
Njoh dhe emëron terma themelore të zhvillimit 
fetal 

E identifikon funksionin e lidhjes së kordonit të 
kërthizës së fetusit me nënën 

Përmes cilit organ mundësohet embrioni të lidhet me placentën? 
a. mitër                    b. kordoni i kërthizës 
c. lëngu i amnionit   ç. fetus

Dh5 -6

RM
Shpjegon terma të zhvillimit fetal te njeriu

Njoh termat embrion, implantimi fetal, placentë, 
kordon i kërthizës, lëngu i amnionit. 
Shpjegon procesin e implantimit dhe fazat e zhvillimit 
embrional. 
Shpjegon funksionin e shtresave embrionale (placentë, 
kordon i kërthizës dhe amnion). 
Identifikon si konceptimi, rritja dhe zhvillimi i fetusit 
mund të çrregullohen për shkak të ushqimit të keq, 
duhanpirjes, alkoolit, drogës dhe sëmundjeve.

Fetusi në mitrën është i mbrojtur me: 
а. kordonin e kërthizës     b. vagjinën
c. placentën            ç. kanalin e vezës

Dh5 -6

6. Sëmundje seksualisht të 
trasnferueshme 

REM
Identifikon SST dhe metoda të parandalimit të tyre 

Tregon disa sëmundje të njohura seksualisht të 
transferueshme. 
Numëron metodat e parandalimit të sëmundjeve 
seksualisht të transferueshme. 

Përdorimi i kondomeve është një metode të parandalimit të 
sëmundjeve seksualisht të transferueshme. 
Po      Jo Dh6 -6

RM
Përshkruan sëmundje më të shpeshta seksualisht 
të transferueshme  

Tregon shkaktarë dhe simptoma të disa sëmundjeve 
seksualisht të transferueshme si sida dhe sifiliz. 
Përshkruan metoda të parandalimit të sëmundjeve 
seksualisht të transferueshme, siç janë viruset HIV dhe 
HPV (sidë).

Sifilizi paraqitet si rezultat i një infeksioni viral. 
Po              Jo Dh6 -6
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1. Përshtatja e kafshëve dhe 
bimëve 

REM 
Njoh dhe bën supozime si organizmat përshtaten 
në mjedisin e tyre  

Përshkruan si organizmat përshtaten në mjedisin e 
tyre. Tregon ndërveprim i faktorëve biotik dhe abiotik, 
që çojnë në përshtatje.
Tregon shembuj që paraqiten në nivel lokal si edhe disa 
shembuj të kundërtë.

1. Një numër të caktuar të kafshëve të shkretëtirës gjuajnë gjatë 
natës për të reduktuar humbjen e ujit 
Saktë      Gabuar
2. Bimët e shkretëtirës kanë gjethe të mëdha dhe rrënjë të shkurta
Saktë      Gabuar 

Е1-6

RM
Dalon përshtatje të sjelljes dhe përshtatje të 
ndërtimit dhe funksionit të organeve 

Përdor dhe bën çelësa dikotome për identifikim të 
bimëve dhe kafshëve. 
Kupton se marrja e mostrave në mjediset ofron të 
dhëna për të përcaktuar si kafshët përshtaten në 
mjediset e tyre. 
Bën matje, diagrame dhe shqyrtime të cilat 
mundësojnë mjediset të studiohen.
Paraqet rezultate në diagrame me shtylla dhe grafikë 
linjash  

Plotëson në mënyrë të rregullt çelësin e dihotomit.

Е1-6

2. Trashëgimi i vetive dhe 
trashëgimi i gjinisë 

REM
Identifikon se organizmat trashëgojnë 
karakteristikat e prindërve të tyre përmes 
materialit gjenetik, që e ka në bërthamën e 
qelizave

Njoh rolin e gjeneve në trashëgimin e karakteristikave. Gjenet transferojnë karakteristikat e trashëgueshme
Po           Jo Е2-6

RM
Zbulon rregullat e trashëgimit 

Emëron materie të trashëgueshme, gjene, kromozoma, 
ADN.
Dallon numër i kromozomeve të qelizave trupore dhe 
seksuale 
Dallon numër i kromozomeve të qelizave trupore dhe 
gjinore. 
Dallon karakteristika të fenotipit dhe gjenotipit. 
Identifikon gjene dominuese dhe recesive. Përshkruan 
ndërtim i gjeneve, kromozomeve dhe ADN-së. 
Bën krahasim midis gjenotipit dhe fenotipit: gjeni 
dominues dhe recesiv. 
Shpjegon ndërlidhje monohibride.

1. Kromozomat janë materiale më të vogla të trashëgueshme.
Po              Jo

2. Numri i syve paraqet karakteristikë gjenotipi.
Po              Jo 

3. Karakteristikat e gjeneve dominuese janë të fshehura dhe 
manifestohen më rrallë.
Po               Jo 

4. Te ndërlidhja monohibride e gjeneratës së parë paraqiten dy 
karakteristika.    
Po               Jo

Е2-6

3. 
Përzgjedhja natyrore dhe 
artificiale 

REM 
Njoh dhe emëron term i përzgjedhjes 

Përshkruan term i përzgjidhjes. 
Tregon se individë të përshtatur më mirë do të 
mbijetojnë dhe do të jenë në gjendje të riprodhohen dhe 
të lënë pasardhës të tyre. 

Organizma të përshtatura më mirë kanë shansa më të mëdha të 
riprodhohen dhe të lënë pasardhës të tyre. 
Po               Jo 

Е3-6
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RM
Krahason përzgjedhje natyrore dhe artificiale.

Numëron shembuj të përzgjedhjes natyrore dhe 
artificiale. 
Përshkruan si përzgjedhja artificiale çon në variacione 
të reja. 
Krahason përzgjedhje natyrore dhe artificiale. 

Marrja e specieve të reja të bimëve duke ndërlidhur nga ana e njeriut 
paraqet përzgjedhje natyrore.
Saktë             Gabuar 

4. Zbulimet e Darvinit RM
Diskuton për punën e Darvinit Tregon zbulimet kryesore e Çarls Darvinit. Darvin kishte kërkuar origjinën e specieve. 

Saktë             Gabuar Е4-6

RM
E përdor punën e Darvinit në zhvillimin e teorisë 
shkencore për përzgjedhjen natyrore  

Kupton punë e Darvinit në zhvillim të teorisë shkencore 
për përzgjedhjen natyrore. 
Shpjegon rëndësi e pyetjeve, provave dhe shpjegimeve, 
duke përdorur shemujt historik dhe aktual.
Diskuton për veprat e Darvinit Origjina e specieve dhe 
Origjina e njeriut. 
Bën krahasim me teoritë e Lamark-ut (Lamarck), 
Vallasit (Wallace).

Sipas teorisë së përzgjedhjes natyrore, shansi më i madh për 
transferim të karakteristikave gjeneratës së ardhshme janë: 
a. më të shpejtë     
b. më të fortë
c. më të përshtatur 
ç. ata që lënë më shumë pasardhës 
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