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1. Le të jenë 𝑎 dhe 𝑏 numra irracionalë positivë. Çfarë numri është numri 𝑎𝑏? 

A) vetëm racional     B) vetëm irracional     C) asnjehërë racional     D) gjithmonë irracional      

E) herë racional e herë irracional      

2. Sa zgjidhje në intervalin  (−1,4) i ka barazimi në vijim |𝑥 + 1| + |2 − 𝑥| = 5? 

  A) 1               B) 2                   C) 3             D) asnjë zgjidhje                   E) pafundësisht zgjidhje    

3. Tre persona kanë  mosha të ndryshme ndërmjet veti.  Prodhimi i moshave të tyre është 196. Cili nga  

numrat në alternativa nuk mund të jetë shuma e moshave të tyre ? 

                A) 23              B) 36                C) 53             D)54                     E) 101 

4. Mesatarja aritmetike e 3 numrave natyrorë është 2020. Nëse njërin prej tre numrave e largojmë dhe 

në vend të tij e vendosim numrin 3, atëherë mesatarja aritmetike e atyre tre numrave është 1348. Cili 

nga tre numrat u zëvendësua me numrin 3? 

                A) 2018         B) 2019                C) 2020             D)2021                     E) 2023 

5.  Cili nga funksionet e mëposhtme 𝑓: ℝ ∖ {0} → ℝ nuk e plotëson kushtin 𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥 për çdo  𝑥 ∈

ℝ ∖ {0} ? 

               A) 𝑓(𝑥) = 𝑥      B) 𝑓(𝑥) =
2020

𝑥
      C) 𝑓(𝑥) = −𝑥      D) 𝑓(𝑥) = −𝑥−1      E) 𝑓(𝑥) = 1 − 𝑥   

6. Në sa mënyra mund t’i vendosim pesë gurë me pesha: 1𝑘𝑔, 1.5𝑘𝑔, 2𝑘𝑔, 2.5𝑘𝑔 dhe 3𝑘𝑔, në një 

peshore balancuese ashtu që gjithmonë ana e djathtë të jetë më e rëndë sesa ana e majtë? 

               A) 14                   B) 15                         C) 16                      D) 17                E) 18 

7.  Le të jetë 𝑥 numër real. Sa është vlera më e vogël e shprehjes në vijim? 

(𝑥 + 1)(𝑥 + 2)(𝑥 + 3)(𝑥 + 4) + 2020 

                A) 2018         B) 2019                        C) 2020             D)2021                   E) 2044 

8.  Në një tabelë është dhënë vargu i numrave radhazi 1,2,3,4,5,6,7,8. Dy numrave mund t’ua ndërrojmë 

vendet nëse shuma e tyre është katror i plotë. Këtë proces mund ta bëjmë sa të dëshirojmë. Sa është 

numri më i madh i vargjeve të ndryshme që mund të formohen në tabelë? 

                 A) 28                   B) 56                          C) 64                       D) 96             E) 40320 

 

 

 



9. Në trekëndëshin 𝐴𝐵𝐶 këndi te kulmi 𝐴 është sa dyfishi i këndit te kulmi 𝐵. 𝐶𝐷 është simetrale e 

këndit te kulmi 𝐶  dhe 𝐴𝐶 =  11𝑐𝑚, 𝐴𝐷 = 2𝑐𝑚 . Sa është gjatësia e brinjës 𝐵𝐶? 

 

 A) 12𝑐𝑚               B) 13𝑐𝑚                            C) 14𝑐𝑚                        D) 15𝑐𝑚                  E) 16𝑐𝑚 

10. Një kub i madh me dimensione 4 × 4 × 4 është ndërtuar me 27 kube të kuqe dhe 37 kube të zeza 

me dimensione 1 × 1 × 1. Sa është numri më i madh i kubeve të kuqe që ndodhen brenda kubit të 

madh 4 × 4 × 4 ashtu që sipërfaqja e jashtme e kubit të madh të jetë e ngjyrosur me ngjyrë të kuqe dhe 

ngjyrë të zezë në mënyrë të barabartë. 

               A)5                           B)6                         C)7                      D)8                          

               E) nuk mund të ketë sipërfaqe të jashtme me ngjyrë të zezë të barabartë me sipërfaqen e 

jashme me ngjyrë të kuqe 
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