
Gara ndërkombëtare Kengur viti 2014 

Klasa 2 dhe 3  KENGUR  2014 
 

Çdo detyrë me numër rendor nga 1 deri në 10 vlerësohet me 10 pikë   
 Koha në disponim për zgjidhje është 1h e 15 min 

Për përgjigje të gabuar të një pyetjeje hiqet një e katërta nga numri i pikëve me të cilat 

është vlerësuar ajo pyetje. Për të mënjanuar rezultat të përgjithshëm negativ në fund shtohen 

25 pikë, kështu që numri maksimal i mundshëm i pikëve të fituara është 125. Gjatë punës 

nuk lejohen makina llogaritëse.  
  

 1.  Një nuselale ( bubamarë) qëndron mbi një lule që ka 5 fletë lulesh dhe 3 

gjethe. Në cilën prej luleve të mëposhtme do të qëndrojë nuselalja ? 
 

(А)            (Б)               (В)               (Г)   (Д)  
 

 

2. Sipas cilës rradhë do të kalohen figurat në qoftë se 

fillojmë të lëvizim nga shigjeta? 
 

(А) ,  ,               (Б) ,  ,          

(В) ,  ,       (Г) ,  ,                 

(Д) ,  ,   

  

3. Për sa më i madh është numri i katrorëve të përhimtë nga numri i 

katrorëve të bardhë? 

 (А) 6   (Б) 7   (В) 8   (Г) 9   (Д) 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

4 Cila kafshë qëndron më lart? 

 
(А) 1        (Б) 3       (В) 5     (Г) 4     (Д) 2 

 

 5. Ana ka 12 nga këto pllaka . Ajo bën një vijë të 

lakuar me këtë dizajn duke filluar nga ana e majtë.Si do të përfundojë vija e lakuar ? 

 (А)           (Б)          (В)           (Г)          (Д)  
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 6. Në cilën prej figurave të mëposhtme është dhënë hija e vajzës?  
   

 

 

       (A)    (Б)    (В)   (Г)    (Д)  
 
 

 

7. Një katror është i ndërtuar nga  25 katrorë të  vegjël,por disa nga 

katrorët e vegjël kanë humbur. Sa katrorë të vegjël kanë humbur ? 
 

(A) 6         (Б) 7      (В) 8           (Г) 10                    (Д) 12 
 

  8. Sa pata duhen që të baraspeshohen me krokodilin ? 

(А)       (Б)     (В)      (Г)       (Д)  
 

Çdo detyrë me numër rendor nga 9 deri në 16 vlerësohet me 4 pikë 
 

9. Kur milingona  niset nga shtëpia  , duke 

lëvizur sipas shigjetave: ⟶ 	3,   ↑ 		3,  ⟶ 	3, ↑ 	1, (si në 

figurë) arrin tek bubamara  . Tek cila kafshë do të 

mbërijë milingona nëse duke u nisur nga shtëpia do ti 

ndjekë shigjetat që vijojnë: ⟶ 	2, ↓ 	2,    ⟶ 	3,    ↑ 	3,    

⟶ 	2,   ↑ 	2? 

(А)     (Б)    (В)    (Г)    (Д)  

 

10. Në sa rrathë gjithsej ndodhet kenguri?  
 

 (А) 1     (Б) 2   (В) 3         (Г) 4     (Д) 5 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 11. Një katror është prerë në 4 pjesë si në figurë. Cila nga figurat 

e mëposhtme nuk mund të ndërtohet nga 4 pjesët e prera ?   
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 (А)  (Б)   (В)   (Г)  (Д)  
 

 12. Cila figurë mund të bashkohet saktësisht me figurën e dhënë ?    
 

(А)        (Б)        (В)         

 (Г)         (Д)  
 

 

 

 13. Duke u nisur nga gërma K deri tek O sipas vijave 

fitohet fjala  KANGAROO. Cila është gjtësia e rrugës 

më të shkurtër e shprehur në metra ? 
 

  (А) 16 m  (Б) 17 m     (В) 18 m    (Г) 19 m (Д) 20 m 
 

 

 

  14. Sa numra më të mëdhenj se 10 dhe më të vegjel ose të barabartë me  31 

mund të shkruhen vetëm me shifrat 1, 2 ose 3? Shifrat mund të përseriten. 
  

(А) 2          (Б) 4          (В) 6     (Г) 7      (Д) 8 
 
 

 15. Shtatë  shkopinj rrinë njëra mbi tjerën. 

Shkopi numër 2 është më poshtë. Shkopi numër 6  

ndodhet sipër të gjithë shkopinjtë. Cili shkop 

është në mes?   

 

  (А) 1           (Б) 3         (В) 4 

  (Г) 5              (Д) 7 
 

 

16. Sa zhaba zunë tre pelikanët? 

Јас фатив
 најмалку 
2 жаби

Пели Кану

Фатив повеќе жаби 
од Пели а помалку

 од Кану              
Фатив не 

повеќе од
 4 жаби

 
 

 (А) 1               (Б) 2                  (В) 4                   (Г) 9                  (Д) 12 

 
Çdo detyrë me numër rendor nga 17 deri në 24 vlerësohet me 5 pikë  

 

 

 17. Tabela e shahut u dëmtua. Sa kuadrate të zinj 

mungojnë në anën e djathtë të vijës 
 
 (А) 11          (Б) 12        (В) 13    (Г) 14           (Д) 15 
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18. Lepuri ha lakra dhe karrota. Çdo ditë ai ha ose 10 karrota ose 2 

lakra. Javën e kaluar Lepuri hëngri 6 lakra. Sa karrota hëngri Lepuri? 
  

(А) 20                  (Б) 30         (В) 34              (Г) 40               (Д) 50 

 19. Çfarë duhet të vendoset në vend të katrorit që të 

përfitohet diagrami i saktë ? 
 

 (А) 
38         (Б) : 8            (В) 
45       (Г) ∙ 6          (Д) : 6 
 

 

 20. Vendosi shifrat 2, 3, 4 dhe 5 

në kuadratet dhe njehësoje shumën 

më të madhe të mundshme e cila mund të fitohet.Sa është 

vlera e saj ? 
 (А) 68                (Б) 77              (В) 86             (Г) 95               (Д) 97 
 

21. Pjesa qendrore e një katrori është hequr  ( si në figurë). Katrori 

është i prerë në pjesë të barabarta.Cila nga pjesët e mëposhtme nuk 

mund të përfitohet ? 

(А)        (Б)        (В)      (Г)    (Д)  

 

22. Që të fitojë prodhimin 2 x 3 x 15, Gena duhet të shtypë butonat e kalkulatorit të 

saj shtatë herë  .Gena do që ti shumëzojë të gjithë 

numrat nga  3 deri 21 duke përdorur kalkulatorin e saj. Sa është numri minimal i 

shtypjeve të butonave të kalkulatorit të saj ? 
  (А) 19                        (Б) 31                          (В) 37                     (Г) 50               (Д) 60 
  

 23. Gena ka 4 kube të kuq, 3 kube të kaltër, 2 kube të gjelbër 

dhe 1 kub të verdhë.Ajo ndërton pallat  (së në figurë  ) në mënyrë 

të tillë që dy kube fqinje të mos kenë të njejtën ngjyrë. Çfarë 

ngjyre ka kubi që ndodhet në mes ? 
 

  (А) e kuqe     (Б) e kaltër   (В) e gjelbër  (Г) e verdhë  

 (Д) nuk mund të përcaktohet 
 

24. Rrota me dhëmbë  А rotullohet plot një herë. Në cilin pozicion gjendet x ? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
(А) a                     (Б) b                   (В) c                  (Г) d                      (Д) e 

 


