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1. Të deklarohen variablat : 

a. Një variabël ku mund të ruhet nota 8 

b. Një variabël ku mund të ruhet nota mesatare 9.33 

c. Një variabël ku mund të ruhet emri “Kosova”. 

d. Një variabël ku mund të ruhen vlerat 0 ose 1. 

 

2. Cilat variabla janë të deklaruara saktë dhe cilat gabim: 
a. int abc; 
b. int AbC; 
c. float 2nota; 
d. float N2ota; 
e. float nota2; 
f. true bool; 
g. abc int; 
h. _nota int; 
i. int _nota; 

j. double nota_; 

 

3. Sa do të jetë vlera e s për n=5. 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
 int n,i=0; 
 int s=0; 
 cout<<"Vlera e n="; 
 cin>>n; 
 do 
 { 
  s+=(2*i+1); 
  i++; 
  if (i>15) 
  break; 
 } 
 while(i<=n); 
 cout<<"Shuma s=" <<s 
  <<"\n\n"; 
 
 system("pause"); 
 return 0; 
} 

 



4. Të vizatohet bllok-diagrami për shprehjet  
 

 
 

 

5. Të vizatohet bllok-diagrami dhe shkruhet programi për llogaritjen e 

shumës së numrave nga 1 deri në 200. Nëse shuma është më e madhe se 

450, të ndërpritet unaza dhe të shtypet vlera momentale. 
 

 

6. Çka do të shtypet në ekran nëse ekzekutohet kodi i mëposhtëm: 
 

 #include <iostream> 
 using namespace std; 
 
 int main() 
 { 
  int i; 
 
  i = 0; 
  while ( i < 20 ) 
  { 
   i++; 
   cout << "Tung\n"; 
   if ( i == 10) 
    break; 
  } 
  system("pause"); 
  return 0; 
 } 

 

 

  



7. Të formohet matrica katrore a(m,m) përmes shprehjes së mëposhtme, nëse 

m=8. Më pas të gjendet shuma absolute e anëtarëve mbi diagonalen 

kryesore dhe prodhimi i anëtarëve nën diagonale. 

 

 

 

 

#include<iostream> 
#include<iomanip> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
 const int m=8; 
 int i,j,a[m][m]; 
 double s=0, p=1; 
 cout<<"Matrica e formuar a["<<m <<"]["<<m<<"]\n"; 
 for(i=0;i<m;i++) 
 { 
  for(j=0;j<m;j++) 
  { 
   if (i==j) 
   { 
    a[i][j]=2*i+1; 
    cout<<setw(4)<<a[i][j]; 
   } 
   else 
   if (i<j) 
   { 
    a[i][j]=-2; 
    s=s+abs(a[i][j]); 
    cout<<setw(4)<<a[i][j]; 
   } 
   else 
   { 
    a[i][j]=2; 
    p=p*a[i][j]; 
    cout<<setw(4)<<a[i][j]; 
   } 
  } 
  cout<<endl; 
 } 
 cout<<"\nShuma absolute e anetareve mbi digonale s=" <<s <<"\n" 
 <<"Prodhimi i antetareve nen digonale p="<<p<<"\n"; 
 system("Pause"); 
 return 0; 
} 

  



8. Të formohen matrica A(m,m) e cila përmban notat e studentëve. Të 

llogaritet nota mesatare e secilit student dhe ajo të ruhet në vektorin 

B(m,n). 

 

#include<iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
 const int m=4; 
 float mes =0, B[m]; 
 int A[m][m]={ {10,7,9,10}, 
    {7,10,10,9}, 
    {9,8,9,9}, 
    {9,10,9,8}}; 
 int i,j; 
 for (i=0;i<m;i++) 
 { 
  for (j=0;j<m;j++) 
  { 
   mes+=A[i][j]; 
  } 
  B[i]=mes/m; 
  mes=0; 
 } 
 cout << "Notat mesatare B=["; 
 for (i=0;i<m;i++) 
 { 
  cout.width(6); 
  cout << B[i]; 
 } 
 cout << " ]\n"; 
 system("pause"); 
 return 0; 
} 

 

 

 


