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Ushtrimi 1 

 

1. Cilat janë komponentët themelore të CPU-së? 

 Njësi logjike aritmetike (Arithmetic Logic Unit). 

 Sistemi i magjistrales (Bus System). 

 Regjistri. 

 Njësia e kontrollimit (Control Unit). 

 Pllaka kryesore (Main Board). 

 

2. Përmbajtjet e RAM-it ruhen edhe pas ndërprerjes së rrymës! 

 Saktë. 

 Pasaktë. 

 

3. Cilat nga pajisjet në vijim janë pajisje hyrëse? 

 Tastierat. 

 Ekrani. 

 Shtypësi. 

 Skaneri. 

 Miu. 

 

4. Cilat nga pajisjet në vijim janë pajisje dalëse? 

 Ekrani. 

 Memoria. 

 Ploteri. 

 Lexuesi i barcode-ve. 

 Shtypësi. 

 

5. Cilët nga llojet e shtypësve të paraqitur në vijim ekzistojnë? 

 Inkjet. 

 Me shirit. 

 Laserik. 

 Ink Dot. 

 

6. Kualiteti i ekranit nuk varet nga numëri i pikselave të paraqitura! 

 Saktë. 

 Pasaktë. 
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Ushtrimi 2 

 

1. Software-ët grupohen në sisteme operative dhe programe aplikative! 

 Saktë. 

 Pasaktë. 

 

2. Cilat programe aplikative kryejnë cilat detyra? Shkruani shkronjën përkatëse pran 

pyetjes. 
1.) Programet për përpunimin e tekstit _____. a.) Menaxhimi i sasive të mëdha të të dhënave 

2.) CAD Programet _____. b.) Editimi i imazheve 

3.) Programet për kalkulimin e tabelave _____. c.) Editimi i tekstit dhe layout-it 

4.) Programet për bazat e të dhënave _____. d.) Skicimi 

5.) Programet grafike _____. e.) Kalkulimet 

 

Ushtrimi 3 

 

1. Rrjetat lejojnë përdorimin e përbashkët të resurseve software –ike dhe hardware-

ike! 

 Saktë. 

 Pasaktë. 

 

2. Cilat tipare ji takojnë cilave rrjeta? Shkruani shkronjën përkatëse pranë pyetjes. 

 

1.) LAN .................... a.) Rrjeta e gjerë shtetërore apo kontinentale. 

2.) WLAN .................... b.) Rrjeta përbrenda një ndërtese apo kompleksi të zyrave. 

 

3. Qasja në internet bëhet nëpërmjet browser-it të internet-it! 

 Saktë. 

 Pasaktë. 

 

Ushtrimi 4 

 

1. Cilat nga përparësitë në vijim i sjell Teleworking? 

 Fleksibiliteti në orarin e punës dhe në planifikim të detyrave. 

 Komunikim të kufizuar. 

 Zvogëlim të shpenzimeve të zyrave. 

 Identifikim më të vogël me kompaninë. 

 Shkarkim të trafikut dhe zvogëlim të harxhimeve.  

 

2. Cilat janë përparësitë e blerjes së kompjuterit në internet? 

 Informatat e hollësishme dhe të sakta lidhur me produktin. 

 Çmimi i ulët. 

 Gjetja e lehtë e çmimit më të lirë. 

 Këshillat nga shitësi. 
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Ushtrimi 5 

 

1. Tavolina ergonomike duhet të jetë e gjerë së paku 100 cm dhe e thellë 80 cm! 

 Saktë. 

 Pasaktë. 

 

2. Cilat nga karakteristikat në vijim e veçojnë një karrige të mirë të zyrës? 

 Një mbështetëse që lëvizë lirshëm. 

 Një mbështetëse me kundërveprim të rregullueshëm. 

 Një ulëse anatomike të lëvizshme. 

 Ngarkesë e cila e shkakton stresin në kurriz. 

 Mbështetëse të duarve, të lëvizshme, të vendosura në të dyja anët. 

 

3. Karakteristikat ambientale në vijim duhet të merren parasysh kur blihen pajisjet! 

 Konsumimi i ulët i energjisë gjatë punës dhe në gjendjen stand-by.. 

 Vlera të ulëta të rrezatimit, zhurmës dhe emetimit. 

 Dizajni i duhur dh mjeshtëria e mirë. 

 Jetëzgjatja e gjatë dhe riparimi i lehtë. 

 Konstrukti i reciklueshëm i pajisjes. 

 

Ushtrimi 6 

 

1. Kopjet e të dhënave kompjuterike, të cilat krijohen për qëllime të arkivimit, quhen 

backup kopje! 

 Saktë. 

 Pasaktë. 

 

2. Si mund të humben të dhënat? Shënoni së paku dy terme: 

 

 

 

3. Për cilin lloj të të dhënave duhet gjithsesi të krijohen backup? 

 Fajlla të dokumenteve. 

 Programe origjinale. 

 Trungje të follderave. 

 Sistemit operativ. 

 Fajllave të sistemit. 

 

4. Si mund të infektohet sistemi kompjuterik nga një virus? Shënoni së paku dy 

terme: 

 

 

 


