
OLIMPIADA MATEMATIKE KOMUNALE 2020 – KLASA XI 

 

1. Me cilin nga numrat e mëposhtëm numri 2020 − 1 nuk plotëpjesëtohet? 

                A) 3               B) 7                  C) 11           D) 17                E) 19  

2. Në cilin interval barazimi në vijim nuk e ka asnjë zgjidhje |3𝑥 + 2| − 3|𝑥 − 1| = 5? 

               A)(−3,3)                     B) (−3,1]              C) (−5,1)             D) (1,2)               E) (2,3) 

3. Le të jenë 𝑎, 𝑏, 𝑐 numra natyrorë ashtu që 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2. Me cilin numër nuk plotëpjesëtohet 

gjithmonë  𝑎𝑏𝑐? 

                 A) 12                   B) 15                          C) 16                       D) 30             E) 60 

4.   Në një shkollë janë 500 nxënës dhe ka 15 klasë. Klasët në atë shkollë ndodhen radhazi njëra pas 

tjetrës me numrat rendor 1,2,3, … ,15. Në çdo katër klasë radhazi janë saktësisht 133 nxënës. Sa nxënës 

ka klasa me numrin rendor 8 ? 

                 A) 28             B) 29                C) 30             D) 32                             E) 36      

5.  Le të jenë 𝑎, 𝑏, 𝑐 numra realë pozitivë ashtu që  𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑐𝑎. Cila shprehje në 

alternativa është e barabartë me 
𝑎2+𝑎𝑏+𝑏2

𝑎+𝑏−1
 ? 

               A) 3𝑎                 B) 3𝑏                        C) 3𝑐                  D) 𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑐𝑎      E) 𝑎 + 𝑏 + 2𝑐 − 1 

6.  Le të jetë  𝑥 ∈ ℝ .  Sa është vlera më e vogël e shprehjes |𝑥 − 1| + |2𝑥 − 1| + |3𝑥 − 1|? 

                A) 0.5                 B) 1                            C) 1.5                   D) 2                E) 3 

7.  Në një turnir shahu kanë marrë pjesë disa garues. Në fund të garës shuma e humbjeve e të gjithë 

garuesve është e barabartë me 20, ndërsa shuma e barazimeve e të gjithë garuesve është e barabartë 

me 36. Sa lojë u zhvilluan gjithsej në këtë turnir? 

               A) 38              B) 46                             C) 56                 D) 58                     E) 76 

8.  Sa numra dyshifrorë plotëpjesëtohen me prodhimin e shifrave të atij numri? 

               A) 4                B) 5                                 C) 6                  D) 10                     E) 13 

 

 

 

 

 



9. Është dhënë katrori 𝐴𝐵𝐶𝐷 𝑎shtu që < 𝑃𝐶𝐵 =< 𝑄𝐷𝐶 =< 𝑅𝐴𝐷 =< 𝑆𝐵𝐴. Syprina e sipërfaqës së 

katrorit 𝐴𝐵𝐶𝐷 është sa dyfishi i syprinës së sipërfaqës së katërkëndëshit 𝑃𝑄𝑅𝑆. Sa është masa e këndit 

< 𝑃𝐶𝐵? 

 

                 A) 10°                  B) 15°                          C) 20°                       D) 25°             E) 30° 

10.  Le të jetë 𝑛 numër natyror. Sa është vlera e 𝑛 ashtu që shprehja 
20𝑛+19𝑛

𝑛!
  ta arrijë vlerën më të 

madhe? 

                  A) 1                B) 2                               C)  18                D)19                       E) 20 
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