
Garë ndërkombëtare KENGUR 17.03.2016 

Klasa e 1-rë  

 

    Koha në disponim është 1h e 15 min. 

Për përgjigje jo të saktë të pyetjes minusohet një e katërta e numrit të pikëve me të cilat  

vlerësohet kjo pyetje. Për të shmangur rezultat të përgjithshëm negativ në fund shtohen  

30 pikë, kështu që sasia maksimale e pikëve të fituara është 150. Gjatë punës nuk lejohen 

kalkulatorët. 

 

 

   Çdo detyrë vlerësohet me 12 pikë  

 

1. Sa litarë ka në figurën djathas?  
 

(A) 2  (B) 3  (C) 4  (D) 5  (E) 6 

 

 

 

2. Miri ndërtoi shtëpi prej fijeve të shkrepses si në figurën djathas. 

Sa fije shkrepse përdori Miri për ndërtimin e shtëpisë? 
 

(A) 19  (B) 18  (C) 17 (D) 15 (E) 

13 

 

 

 

 

3. Në figurën djathas është paraqitur labirint . Deri në cilën 

pikë mund të arrijmë në qoftë se nisemi nga pika  ?  

 

(A) A  (B) B  (C) C  (D) D  (E) E 

 

 

 
 

4. Në vizatimin djathtas është paraqitur skemë për llogaritje. 

Cili numër duhet të qëndrojë në vend të pikëpyetjes?  

 

(A) 14  (B) 18 (C) 16 (D) 10 (E) 6 

 

 

 



5. Kenguri Kanga është 1 vit dhe 3 muaj. Pas sa muajsh Kanga do të jetë 2 vjeç? 
 

(A) 3  (B) 5  (C) 7  (D) 8  (E) 9  

 

6. Në oborrin e gjyshe Tasës ka pula dhe një mace. Të gjthë së bashku kanë 20 këmbë. Sa 

pula ka në oborin e gjyshes Tasa?  
 

(A) 11  (B) 9  (C) 8  (D) 6  (E) 4 

 

 

7. Në shtëpinë e Lolës çdo dhomë është e lidhur me dhomën 

fqinje me derë (shiko vizatimin djathas).  

Cili është numri më i vogël i dyerve që duhet të kalojë 

Lola me qëllim që të shkojë nga dhoma А tek dhoma B?  
 

(A) 3  (B) 4  (C) 5  (D) 6  (E) 7 

 

 

8. Pesë zogj rrinë në tel si në 

vizatimin djathtas. Disa prej 

tyre shohin majtas, ndërsa disa 

djathtas. Çdo zog i fishkëlleu 

nga një herë çdo zogu që e shikonte. Për shembull, zogu i tretë fishkëlleu dy herë. Sa 

herë fishkëllyen të gjithë zogjtë së bashku? 
 

(A) 6  (B) 8  (C) 9  (D) 10  (E) 12 

 

 

9. Shuma e viteve të Mirit dhe Merit është 12. Sa do të jetë shuma e viteve të tyre pas 4 

vjetësh? 
 

(A) 16  (B) 17  (C) 18 (D) 19  (E) 20 

 

 

10.  Pula Agata bën vezë të bardha dhe të verdha. Mira vendosi 

gjashtë vezë në kutinë e treguar në vizatimin poshtë majtas. Dy 

vezë të verdha nuk lejohet të preken me njëra-tjetrën. Sa vezë 

të verdha më së shumti mund të vendosë Mira në kuti?   

(A) 1  (B) 2  (C) 3   

(D) 4       (E) 5 

 


