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T E S T E 
 
Qytetari - Psikologji - Sesioni I 
 
Qytetari 
 
1. Sipas Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, ndalohet puna e fëmijëve:  
A) nën moshën 12 vjeç.                                                                              1 pikë 
B)  nën moshën 14 vjeç. 
C)  nën moshën 16 vjeç.  
D)  nën moshën 18 vjeç. 
 
2. Mësuesja i shoqëroi nxënësit e klasës së 10-të, në një sallë gjykate, për të parë 

se si zhvillohej një seancë gjyqësore. Mbi tavolinën e gjykatësit qëndronte një 
peshore, e cila simbolizon parimin e:   1 pikë 

A) zgjedhjeve të lira. 
B) shtetit të së drejtës. 
C) barazisë para ligjit. 
D) ndarjes së pushteteve. 
 
3. Vendimet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut janë:  1 pikë      
A) detyruese,  
B) ndihmëse, 
C) orientuese, 
D) sugjeruese. 
 
4. Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë:    1 pikë 
A) statike, 
B) relative, 
C) universale, 
D) të tjetërsueshme. 
 
5. Të mësuarit gjatë gjithë jetës është një proces që ndodh në mënyrë: 1 pikë 
A) sporadike, 
B) ideologjike, 
C) të detyrueshme, 
D) të vazhdueshme. 
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6. Programet depistuese që ndërmerr Ministria e Shëndetësisë dhe institucionet e 
saj të varësisë, synojnë:      1 pikë 

A) kapjen e hershme të sëmundjeve. 
B) kontrollin e pasojave të sëmundjeve. 
C) nxitjen e veprimtarive të shëndetshme. 
D) dhënien e informacionit rreth shëndetit. 
 
7. Marrja përsipër ligjërisht nga shitësi apo prodhuesi, pa pagesë shtesë, e 

detyrimeve ndaj konsumatorit lidhet me:    1 pikë 
A) cilësinë, 
B) reklamën, 
C) garancinë, 
D) prodhueshmërinë. 
 
8. Sinjalet rrugore, që u japin përdoruesve të rrugës informacionin e nevojshëm për 

të gjetur sa më lehtësisht zona të caktuara apo shërbime, janë sinjale:  
A) rreziku,          1 pikë 
B) ndalimi, 
C) detyrimi, 
D) treguese. 
 
9. Mjetet e informimit publik kanë si qëllim dhënien e informacionit. Shpejtësia në 

dhënien e informacionit është përparësi e:    1 pikë 
A) filmit, 
B) radios, 
C) gazetës, 
D) televizionit. 
 
10. Nga programet e bashkisë, për mbështetjen e projekteve të përbashkëta të 

komunitetit, përfitojnë ato Asamble Bashkëpronarësh që:     1 pikë 
A) kanë paguar plotësisht taksën e pasurisë së paluajtshme. 
B) kanë paguar pjesërisht taksën për pasurinë e paluajtshme. 
C) kërkojnë përshtatjen e hyrjeve të shkallëve për banorë të caktuar. 
D) kërkojnë ribërjen e fasadës sepse banorëve nuk u pëlqen ajo aktuale. 
 
11. Përshkruani funksionin e ligjit si:     2 pikë 
a) ruajtës i rendit 
b) mjet për zgjidhjen e konflikteve 
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12. Me cilin parim të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë lidhet secila nga 
situatat e mëposhtme?      2 pikë    

a) Realizimi i referendumeve 
b) Ekzistenca e disa partive politike 

 

13. Më poshtë janë paraqitur shembuj lidhur me të drejtat e njeriut. Përcaktoni të 
drejtën mbi të cilën bazohet secili rast.    2 pikë 

a) Mira ishte e lumtur sepse së shpejti do të fillonte klasën e parë. 
b) Denisi i dërgoi një letër njësisë administrative në të cilën ai banonte, përmes së 

cilës kërkonte të dinte më tepër për një projekt që do të realizohej pranë banesës 
së tij.  

 

14. Identifikoni dy aspekte të rëndësishme të rolit të mësuesit në shkollë. 2 pikë 
 

15. Përshkruani dy detyra të shtetit lidhur me shëndetin e qytetarëve të tij. 2 pikë 
 

16. Duke kuptuar rëndësinë e mjedisit, studiuesja Margaret Mid (Margaret Mead) 
shprehet: "Ne nuk do të kemi një shoqëri nëse ne shkatërrojmë mjedisin".  
Tregoni dy veprime konkrete sesi mund të japim kontributin tonë për ruajtjen e 
mjedisit.        2 pikë 
 

17. Duke analizuar shembujt e mëposhtëm, përcaktoni funksionin përkatës të 
reklamës.        2 pikë 

a) Andi po ndiqte një reklamë në televizor dhe po dëgjonte me vëmendje cilësitë e 
produktit që sapo kishte  
hyrë në treg.  

b) Klea pa në televizor një reklamë rreth një produkti trajtues të lëkurës, për efektet 
pozitive të të cilit kishte dëgjuar edhe nga shoqja e saj. Ajo vendosi të telefononte 
për të porositur një prej tyre. 
 

18. Shpjegoni:        2 pikë  
a)  skemën e detyrueshme në sistemin e sigurimeve shoqërore. 
b) skemën vullnetare në sistemin e sigurimeve shoqërore.  
 

19. Sinjalet rrugore janë simbole të vendosura në rrugë për të dhënë informacion 
për përdoruesit e saj. Përshkruani llojet e mëposhtme të sinjaleve rrugore.  

a) Sinjale horizontale        2 pikë 
b) Sinjale të ndritshme 

 

20. Analizoni rolin e internetit në shoqëri, duke evidentuar dy nga efektet negative të 
tij tek fëmijët.       2 pikë 
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Psikologji 
 
21. Ana është duke analizuar një situatë problemore. Pjesa e sistemit nervor qendror 

që po punon më shumë në këtë moment është:  1 pikë 
A) hemisfera e majtë. 
B) hemisfera e djathtë. 
C) sistemi nervor periferik. 
D) sistemi nervor autonom. 
 
22. Njerëzit kanë nevojë të vazhdueshme për ushqime dhe lëngje sepse uria dhe 

etja janë motive:       1 pikë 
A) sociale, 
B) biologjike, 
C) amënore, 
D) universale. 
 
23. Kur fëmija eksploron botën dhe mëson aftësi të reja, sipas Frojdit, ai po kalon 

stadin:        1 pikë 
A) oral, 
B) fallik, 
C) latent, 
D) gjenital. 
 
24. Ina ka vendosur t’i bëjë një shaka shoqes së ngushtë, sepse mendon që ajo e 

ka tepruar me komentet e saj. Por një zë i brendshëm i thotë se kjo “nuk ёshtё 
e drejtë”. Ajo më vonë heq dorë. Sipas teorisë psikodinamike të personalitetit, 
Ina në vendimin e saj u ndikua nga:     1 pikë 

A) idi, 
B) ego-ja, 
C) superidi, 
D) superego-ja. 
 
25. Një nga zhvillimet më të rëndësishme të stadit sensoro - motor ёshtё: 1 pikë 
A) ndërtimi i marrëdhënieve me të tjerët. 
B) zhvillimi i identitetit dhe personalitetit. 
C) zhvillimi i pavarësisë në marrjen e vendimeve. 
D) njohja e botës përmes shqisave dhe motorikës. 
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26. Reagimi që shkaktohet nga çdo ngacmues neutral, i cili lidhet me ngacmuesin e 
pakushtëzuar ёshtё:      1 pikë 

A) reagim i lindur. 
B) reagim i kushtëzuar. 
C) reagim që shkaktohet nga çdo ngacmues neutral. 
D) reagim që shkaktohet nga ngacmuesi i pakushtëzuar. 
 
27. Një baba përforcon një tërësi veprimesh që synojnë të afrojnë gradualisht vajzën 

e tij drejt realizimit të veprimit të dëshiruar. Nё kёtё rast ai përdor teknikën e: 
       1 pikë 

A) vëzhgimit, 
B) formësimit, 
C) kushtëzimit, 
D) përgjithësimit. 
 
28. Toni, edhe pse kishte vite pa luajtur basketboll, sapo u fut në fushë tregoi se 

mbante mend mirë mënyrat dhe lëvizjet më të përshtatshme për pengimin e 
kundërshtarit. Kjo lidhet me kujtesën:     1 pikë 

A) shqisore,  
B) episodike, 
C) semantike, 
D) procedurale. 
 
29. Pohimi se çrregullimi psikologjik që njeriu ka, është i mësuar gjatë jetës dhe 

ashtu siç është mësuar, mund të çmësohet, i përket drejtimit:  1 pikë 
A) kognitiv, 
B) biologjik, 
C) bihejviorist, 
D) psikodinamik. 
 
30. Përshtatja e sjelljes sonë në përputhje me sjelljet e të tjerëve, është: 1 pikë 
A) stereotip, 
B) paragjykim, 
C) kompliancë,  
D) konformizëm. 
 
31. Listoni tri nga nënfushat kryesore të psikologjisë.   3 pikë 
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32. Në secilin nga shembujt e mëposhtëm, identifikoni strategjinë përkatëse të 
përballimit të stresit.       3 pikë  

a) Tërheqja dhe masazhimi i muskujve të qafës, shpatullave etj.  
b) Ndihma e dhënë nga miqtë dhe të afërmit për zgjidhjen e një problemi.  
c) Përgatitja për një provim të rëndësishëm.  

 
33. Shpjegoni tri nga karakteristikat e emocioneve sipas Pluçikut (Plutchik-ut). 

                                                                     3 pikë 
34. Përshkruani një individ që i përket tipit të personalitetit:  3 pikë  
a) sanguin 
b) flegmatik 
c) melankolik 
 
35. Bazuar në shpjegimet e mëposhtme, përcaktoni cilës prej llojeve të inteligjencës 

së Gardnerit i përkasin ato.    4 pikë 
a) Aftësia për të krijuar dhe për të perceptuar modelet e ritmit. 
b) Aftësia për të gjetur rrugën apo për t’u orientuar në mjedis, si dhe për të formuar 

imazhe mendore të tij. 
c) Aftësia apo shkathtësia në lëvizjet motorike si në kirurgji, atletikë, etj. 
d) Aftësia për të kuptuar ndjenjat e të tjerëve. 
 
36. Sjellja jonormale e njeriut ka qenë dhe vazhdon të jetë në qendër të studimeve 

dhe drejtimeve psikologjike. Shpjegoni sjelljen jonormale, sipas drejtimeve të 
mëposhtme.        4 pikë 

a) Biologjik 
b) Humanist 
c) Kognitiv 
d) Psikodinamik 
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Qytetari - Psikologji - Sesioni II 
 
Qytetari 
 
1. Çdo shoqëri, krijon një sistem ligjesh për të siguruar solidaritet, barazi, 

bashkëpunim e tolerancë midis njerëzve. Këto tipare i takojnë:  1 pikë 
A) vlerës morale të ligjit. 
B) vlerës politike të ligjit. 
C) vlerës sociale të ligjit. 
D) vlerës kulturore të ligjit. 

 
2. Kontrolli dhe balancimi i pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor, lidhet me 

parimin kushtetues të:       1 pikë 
A) pluralizmit. 
B) sovranitetit. 
C) shtetit të së drejtës. 
D) ndarjes së pushteteve. 

 
3. Të drejtat dhe liritë e njeriut:      1 pikë 
A) fitohen në moshën 18 vjeçare. 
B) dhurohen nga shtetet demokratike. 
C) lindin bashkë me qenien njerëzore. 
D) humbasin nëse individi heq dorë prej tyre. 
 
4. Në kategorinë e të drejtave ekonomike e sociale bën pjesë:  1 pikë 
A) e drejta për arsimim. 
B) e drejta e pjesëmarrjes në qeverisje. 
C) e drejta për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur. 
D) e drejta e lirisë së ndërgjegjes, besimit dhe bindjeve. 
 
5. Arsimi po përjeton një reformë në formë dhe në përmbajtjen e tij. Cila nga 

alternativat e mëposhtme shpreh një nga parimet kryesore mbi të cilin 
mbështetet kjo reformë?      1 pikë                                                                                               

A) Arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës. 
B) Ndërhyrja e vazhdueshme në kurrikula. 
C) Njohja e mirë e programit të lëndës nga çdo mësues. 
D) Aftësia për t’u përshtatur me problematikat personale. 
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6. Një adoleshent, ndihet i vetmuar, pa mbështetjen dhe argëtimin e shokëve dhe 
shoqeve. Shpesh herë ai nuk përshtatet me ta. Gjendja e tij lidhet me: 1 pikë 

A) shëndetin fizik. 
B) shëndetin social. 
C) shëndetin mendor. 
D) shëndetin emocional. 

 

7. Koncepti i konsumatorit lidhet me individin që blen:   1 pikë 
A) produkte për dhurata. 
B) mallra me qëllim fitimi nga rishitja. 
C) produkte importi dhe i shet në vendin e tij. 
D) mallra ose shërbime për nevoja personale ose familjare. 

 

8. Shpejtësia maksimale e lejuar, me të cilën mund të lëvizin mjetet në zonat 
urbane është:       1 pikë  

A) 20 km/orë. 
B) 40 km/ orë. 
C) 60 km/ orë. 
D) 90 km/ orë. 
 

9. E drejta për informim:      1 pikë 
A) përkeqëson vendimmarrjen. 
B) ul përgjegjshmërinë e qeverisë. 
C) rrit përgjegjshmërinë e qeverisë. 
D) pakëson besueshmërinë e qeverisë. 
 

10. Funksionimi i çdo komuniteti mbështetet në një tërësi rregullash, normash e 
ligjesh. Cili nga pohimet e  mëposhtëm përbën një detyrim për anëtarët e një 
komuniteti në bashkëpronësi?     1 pikë 

A) Të marrë pjesë në forumet qytetare për administrimin e përbashkët. 
B) Të vendosë vetë për çështje që lidhen me përdorimin e pjesëve të përbashkëta. 
C) Të informohet nga administratori i komunitetit për përdorimin e tarifës së 

administrimit. 
D) Të paguajë tarifën e administrimit edhe në rastet kur nuk banon aty apo e ka 

dhënë njësinë me qira.  
 
11. Ekzistenca e ligjeve është mjaft e domosdoshme për mirëfunksionimin e 

shoqërisë. Ata kryejnë disa funksione. Listoni dy nga funksionet e ligjit në 
shoqëri.                                                           2 pikë                                                                                    
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12. Në Nenin 18 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë mishërohet parimi i 
barazisë. Përshkruani dy tipare të këtij parimi.    2 pikë 

 

13. E drejta e informimit është një e drejtë themelore e njeriut. Kushtetuta e  
Republikës së Shqipërisë e garanton  këtë të drejtë duke krijuar kuadrin ligjor 
dhe nënligjor për gëzimin e kësaj të drejte nga qytetarët. Tregoni dy mënyrat e 
tjera të garantimit të kësaj të drejte.     2 pikë 

 

14. Shkolla është një institucion që, pavarësisht sfidave dhe vështirësive të shumta, 
i shërben zhvillimit të individit dhe gjithë shoqërisë. Listoni dy funksione të saj. 
      2 pikë 

 

15. Droga është një nga armiqtë kryesor të shëndetit. Përshkruani dy nga pasojat 
negative që shkakton përdorimi i saj.     2 pikë 

 

16. Shkenca dhe teknologjia kanë ndikim të dyanshëm në mjedis. Evidentoni 
nëpërmjet dy shembujve nga jeta e përditshme efektin pozitiv të përdorimit të 
tyre në ruajtjen e mjedisit.      2 pikë 

 

17. Shpjegoni:        2 pikë 
a) të drejtën e zgjedhjes së konsumatorit 
b) të drejtën për informim të konsumatorit  

 

18. Endri punon në një firmë ndërtimi. Ai ka 15 vite që punon në këtë firmë, por 
pronari i tij nuk i ka derdhur kontributet për sigurimet shoqërore. Identifikoni dy 
arsye përse është i rëndësishëm pagimi i kontributeve të sigurimeve shoqërore 
për Endrin.        2 pikë                                                                                                                

 

19. Për të shkuar në shkollë Era duhet të kalojë nga njëri trotuar në tjetrin. Në këtë 
rrugë nuk ka semafor për ta orientuar atë. Nëse do të ishit polic i qarkullimit 
rrugor, listoni dy këshilla që do t’i jepnit Erës për kalimin e rrugës. 2 pikë 

 

20. Sipas një studimi të kryer nga Fondacioni “Friedrich Ebert” në Tiranë, të rinjtë 
shqiptarë harxhojnë çdo ditë mesatarisht, 2.3 orë duke parë televizor si dhe 3.9 
orë online. Ndërkohë studiuesit tërheqin vëmendjen për pasojat negative të 
internetit në jetën e fëmijëve. Shpjegoni dy prej tyre që lidhen:  2 pikë 

a) me shëndetin social 
b) me shëndetin fizik 
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Psikologji 
 
21. Një fëmijë ka çrregullime ankthi dhe paniku kur niset për në kopsht. Prindërit e 

tij duhet te drejtohen tek një psikolog:      1 pikë 
A) klinik, 
B) shkollor, 
C) edukimi, 
D) këshillimi. 

 
22. Procesi i kujtesës së informacionit lidhet me aktivitetin e një pjese të veçantë të 

trurit që është:        1 pikë 
A) truri i vogël. 
B) hipokampusi. 
C) formacioni retikular. 
D) gjëndra adrenale. 
 
23. Njerëzit e qeshur dhe optimist, i përkasin personalitetit të tipit:  1 pikë 
A) kolerik, 
B) sanguin, 
C) flegmatik, 
D) melankolik. 
 
24. Inteligjenca eksperimentale ka të bëjë me aftësinë e njeriut për të përdorur 

përvojën që ka në botën që e rrethon. Kjo quhet ndryshe:  1 pikë 
A) inteligjencë krijuese. 
B) inteligjencë analitike. 
C) inteligjencë praktike. 
D) inteligjencë emocionale. 
 
25. Në situata të caktuara që na krijohen në jetën tonë të përditshme: “Ne ndjejmë 

se zemra rreh më shpejt dhe duart na djersitin”. Me cilin përbërës të emocionit 
lidhet kjo situatë?       1 pikë                                                                             

A) Me përbërësin sjellor. 
B) Me përbërësin kognitiv. 
C) Me ndjenjën subjektive. 
D) Me nxitshmërinë fiziologjike. 
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26. Një vajzë lufton fort për emancipimin gjinor dhe është e përkushtuar ndaj 
çështjeve të grave. Ajo i është dedikuar këtij problemi. Për psikologun e 
personalitetit këto cilësi janë:      1 pikë 

A) tipare parësore. 
B) tipare dytësore. 
C) tipare themelore.  
D) tipare sipërfaqësore.  

 
27. Cili nga elementët e mëposhtëm nuk bën pjesë në bazën fiziologjike të 

ëndrrave?        1 pikë 
A) Të parit 
B) Hipnoza 
C) Emocionet 
D) Të dëgjuarit 
 
28. Fëmijët imitojnë dhe veprojnë të ndikuar nga të tjerët, sidomos nga të rriturit. Ky 

lloj të mësuari në psikologji quhet:     1 pikë 
A) latent. 
B) zbulues. 
C) nga vëzhgimi. 
D) nga përforcimi. 
 
29. Në një grup nxënësish të një klase, është dhe një vajzë që zakonisht nuk i pëlqen 

disa veprime të shokëve të saj. Një ditë,  për t’u dukur e dashur dhe e vlerësuar 
prej tyre, ajo iu bind dëshirës së grupit për të qenë pjesë e një veprimtarie të 
përbashkët. Ky veprim në psikologji quhet:  1 pikë                                                                                       

A) stereotip, 
B) obedience, 
C) kompliancë, 
D) konformizëm. 
 
30. Për të realizuar një edukim gjinor modern, shoqëria priret:  1 pikë 
A) të kufizojë mundësitë e femrave për zhvillim individual. 
B) të krijojë stereotipe dëmtuese mes femrave dhe meshkujve. 
C) të krijojë sa më pak mundësi bashkëpunimi midis femrave dhe meshkujve. 
D) të shfrytëzojë çdo rast për një trajtim të barabartë midis meshkujve dhe femrave. 
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31. Evidentoni dy veçori të drejtimit  bihevjorist në lidhje me objektin e studimit të 
shkencës së psikologjisë .       2 pikë 
 

32. Sipas psikologëve, stresi është  burimi kryesor i shumë sëmundjeve. Për 
përballimin e situatës stresante  njerëzit duhet të dallojnë stresorët si hap të parë. 
Identifikoni tri hapa të tjerë që psikologët këshillojnë për të përballuar stresin.                                                                                                
 3 pikë                                                                                                          
   

33. Gjatë një aksidenti një i moshuar përplasi kokën në trotuar dhe pasi u vizitua u 
konstatua që hemisfera e djathtë ishte dëmtuar. Identifikoni tri nga pasojat që 
mund ti shfaqen atij nga dëmtimi i kësaj hemisfere.   3 pikë 
                             

34. Psikologët kanë përcaktuar tri sisteme në të cilat depozitohet informacioni. Këto 
sisteme të depozitimit quhen edhe lloje të kujtesës dhe janë: kujtesa shqisore, 
kujtesa afatshkurtër dhe kujtesa afatgjatë. Informacioni futet në këto sisteme të 
depozitimit përmes procesit të kodimit. 
Shpjegoni rolin e:                                                    4 pikë 

o Kujtesës shqisore 
o Kodeve pamore  
o Kodeve dëgjimore 
o Kodeve semantike 
 
35. Përforcimi është çdo stimul që rrit mundësinë e përsëritjes së një reagimi që 

kryhet para tij. Shpjegoni llojet e përforcimit në kushtëzimin veprues.  4 pikë  
a) Përforcimi pozitiv  
b) Përforcimi negativ  
c) Përforcimi parësor 
d) Përforcimi dytësor 
 
36. Sjellja jonormale e njeriut ka qenë dhe vazhdon të jetë në qendër të studimeve 

dhe drejtimeve psikologjike. Analizoni trajtimin e sjelljes jonormale sipas 
drejtimit:        4 pikë                                                                                                                                                        

a) Bihevjorist  
b) Psikoanalitik  
c) Humanist 
d) Kognitiv 
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