
Pyetje nga Transporti i kombinuar 

1. Si transkontejner njihen? 

 

a) Kontejnerët e mëdhenjë 

b) Kontejnerët e mesëm 

c) Kontejnerët e vegjël 

d) Të kombinuar 

 

2. Cilët janë treguesit kualitativ (cilësor) të transportit? 

 

a) Shpejtësia, siguria, çmimi, rregullshmëria, masoviteti 

b) Rruga, lloji i mjetit, lloji i mallit 

c) Mjeti transportues, sasia e mallit, lloji i mjetit 

d) Lloji i mallit, lloji i mjetit, personeli vozitës 

 

3. Cilwt nga kwto mjete janw tw nevojshme pwr realizimin e teknologjisw 

bimodale? 

 

a) Vagonwt hekurudhor me xhep – automjetet pirunjer 

b) Vagonet hekurudhor me dysheme tw ulwt dhe rampat ballore 

c) Gjysmw rimorkiot speciale dhe karreta dyboshtore hekurudhore 

d) Vagonet Wippenwagen dhe rampat pwr ngarkim horizontal 

 

4. Në treguesit kualitativ të transportit nuk bënë pjesë: 

 

a) Kapaciteti  

b) Shpejtësia 

c) Rregulshmeria 

d) Siguria 

 

5. Nw gjysmërimorkiot  qw  përdoren në sistemin Mark V Road Railer sa 

europaleta mund te vendosen? 

 

a) 33 

b) 26 

c) 28 

d) 31 

 



6. Nw gjysmërimorkiot  qw  përdoren në sistemin Mark V Road Railer sa paleta 

industrial mund tw vendosen mund te vendosen? 

 

e) 33 

f) 26 

g) 28 

h) 31 

 

7. Pwe sa kohw kryhet ngarkimi dhe shkarkimi te trenat Modalohr? 

Ngarkimi dhe shkarkimi te trenat Modalohr kryhet pwr 20 min. 

 

8. Në grupen e kontejnerëve me karakteristika termike nuk bëjnë pjesë: 

 

a) Kontejnerët me mure të izoluara 

b) Kontejnerët për ftohje 

c) Kargo kontejnerët 

d) Kontejnerët për ngrohje 

 

9. Njësia transportuese manipulative që ka vëllim më të vogël se     klasifikohet 

në: 

 

a) Kontejnerët e vegjël 

b) Paletat e vegjëla 

c) Nuk klasifikohen në kontejner 

d) Nuk klasifikohen në paleta 

 

10. Si mund tw ndahen LO – LO anijet? 

LO – LO anijet mund tw ndahen nw: 

a) speciale 

b) universale 

c) tw kombinuara 

d) pwr qwllime tw veçanta 

 

11. Cilat janë paisjet themelore të paletizimit?  

 

a) Paletat dhe kontejnerët 

b) Kontejneri dhe pirunjeri 

c) Paleta dhe paletomati 



d) Paleta dhe pirunjeri 

 

12. Treni Modalohr nga sa vagon special wshtw i pwrbwrw, sa rimorkio mund tw 

vendosen dhe sa wshtw gjatwsia e ketij treni? 

 

a) 20 vagon special, 41 rimorkio ndwrsa gjatwsia e kwtij treni wshtw 681 m 

b) 20 vagon special, 42 rimorkio ndwrsa gjatwsia e kwtij treni wshtw 682 m 

c) 20 vagon special, 40 rimorkio ndwrsa gjatwsia e kwtij treni wshtw 680 m 

d) 20 vagon special, 43 rimorkio ndwrsa gjatwsia e kwtij treni wshtw 683 m 

 

13. Çka mund tw transportohet nw transportin intermodal? 

 

 

 

14. Paleta e paraqitur në fotografin e mëposhme  paraqet: 

 

a) Paletën boks për transportin e bombolave 

b) Paletën e rrafshët 

c) Paleta me vrymë anësore 

d) Paleta shtyll 

 

 

15. Shpjego mënyrën e transportimit të kontejnerëve të vegjël të paraqitur në 

fotografinë e mëposhtme:  



 

 

16. Për çka shërbejn paisjet e paraqitura në fotografinë e mëposhtme? 

 

 

 

17. Shpjegoje fotografinë e mëposhtme? 



 

18. Si definohet transporti intermodal?  

19. Si ndahen kontejnerët e vegjël sipas shpalljes 590 të UIC varësisht nga vëllimi?  

 

a) kontejnerë të vegjël të kategorisë А, me vëllim prej 1,0 deri 1,2 m3 

b) kontejnerë të vegjël të kategorisë B, me vëllim prej 1,2 deri 2.0 m3 

c) kontejnerë të vegjël të kategorisë C, me vëllim prej 2.0 deri 3.0 m3 

 

20. Çka paraqet zinxhiri transportues?  

21. Sa lloje tw karretave dyboshtore hekurudhore egzistojnw 

22. Gjatë prodhimit të kontejnerëve, çka duhet arritur? 

23. Cilët janë dimensionet dhe pesha e paletës metalike – boks? 

24. Ku vendoset malli i cili nuk bënë presion? 

25. Sa wshtw lartwsia maksimale e kamionwve dhe rimorkiove me dysheme tw 

ulwt qw pwrdoren nw Europ? 

26. Si ndahet transporti industrial 

27. Cilat mallra mund të transportohen me kontejner? 

28. Cilwt janw dimensionet e kontejnereve 10’(shkallw), 20’(shkallw), 30’(shkallw), 

40’(shkallw)? 

 

a) 10’(shkallw) – 2 438 x 2 438 x 2 991 

b) 20’(shkallw) – 2 438 x 2 438 x 6 058 

c) 30’(shkallw) – 2 438 x 2 438 x 9 125 

d) 40’(shkallw) – 2 438 x 2 438 x 12 192 

 

29. Çka dini pwr sistemin “Piggy – Back” tw transportit? 

30. Si ndahen terminalet sipas lokacionit? 

31. Cilat FIDER – anijet pwrdoren nw botw? 

32. Cilat janw dimwnsionet e SEABEE – anijeve? 

33. Si mund tw jenw njwsit logjistike tw Ro – Ro anijeve? 

34. Cilat janw përparësit e teknologjisë bimodale nga aspekti i shfrytëzuesit të 

transportit? 

35. Cilat janw  pwrparwsit e teknologjisw B? 

36. Cilët janë dimensionet dhe pesha e paletës metalike – boks? 

37. Për transportin e gjysmërimorkiove në formë të ulur shfrytëzohen cilat lloje tw 

vagonwve shfrytwzohen? 



 

 

38. Rimorkiot speciale rrugore të cilat janë pjesë e hucke – pack teknologjisë së 

transportit  me cilat shenja duhet tw jenw tw pajisura? 

39. Në hucke – pack teknologjin e transportit përdoren disa vagonë ngarkues 

hekurudhor – bartës siç janë : 

40. Sa është lartësia e lejuar maksimale e kamionëve dhe rimorkiove në formë të 

ulur në Europ ? 

41. Rimorkiot speciale rrugore të cilat janë pjesë e hucke – pack teknologjisë së 

transportit me cilat shenja duhet të jenë të pajisura ? 

42. Çka janë hucke – pack terminalet ? 

43. Cilat janë mjetet e shumë llojta dhe shumë numërta e hucke – pack 

terminaleve në përbërjen e infrastrukturës ? 

44. Cilat janë elementet themelore për punë në hucke – pack terminalet në 

përbërjen e suprastrukturës ? 

45. Sa është gjatësia e lejuar për ngarkim te vagonëv hekurudhur që përdoren në 

teknologjin “A” ? 

46. Çka e përbëne teknologjin “A” të transportit ? 

47. Si bëhet ngarkimi dhe shkarkimi i automjeteve rrugore te teknologjia “A” e 

transportit ? 

48. Cilat janë përparësit e teknologjisë “A” të transportit (Përmendi disa përparësi ) 

? 

 

49. Cilat janë mangësit e teknologjisë “A” të transportit (Përmendi disa mangësi ) ? 

50. Me çka kryhet transporti i gjysmërimorkiove në teknologjin “B” ? 

51. Çka janë arkat e lëvizshme ? 

52. Ku kryhet ngarkimi dhe shkarkimi i arkave të lëvizshme ? 

53. Cilat janë përparësit e teknologjisë “C” ? 

54. Cilat janë qëllimet më të rëndësishme të teknologjisë bimodale ? 

55. Sa lloje të karretave dyboshtore hekurudhore dallojmë ? 

56. Teknologjia e parë dhe e dytë bimodale me cilat emra është e njohur ? 

57. Cilat janë karakteristikat teknike – eksploatuese të gjysmërimorkiove të cilat 

përdoren në sistemin Mark V Road Railer ? 

58. Në gjysmërimorkiot bimodale sa euro paleta mund të vendosen dhe cialt janë 

dimensioned e këtyre paletave ? 

59. Në gjysmërimorkiot bimodale sa paleta industriale mund të vendosen dhe cialt 

janë dimensioned e këtyre paletave ? 

60. Cilat janë mjetet më të rëndësishme për punë në përbërjen e infrastrukturës së 

komunikacionit në terminalët bimodal ? 



61. Cilat janë mjetet më të rëndësishme në përbërjen e suprastrukturës në 

terminalët bimodal ? 

62. Cilat janë karakteristikat e Piggy – Back sistemit ? 

63. Cilat janë përparësit e teknologjisë bimodale nga aspekti i komunikacionit 

rrugor ? 

64. Cilat janë përparësit e teknologjisë bimodale nga aspekti i komunikacionit 

hekurudhor ? 

65. Cilat janë Përparësit e teknologjisë bimodale nga aspekti i shfrytëzuesit të 

transportit ? 

66. Si organizohet Piggy – back sistemi i transportit ? 

67. Cilat janë mjetet hekurudhore që përdoren në Piggy – back sistemin e 

transportit ? 

68. Si transkontejner njihen? 

 

e) Kontejnerët e mëdhenjë 

f) Kontejnerët e mesëm 

g) Kontejnerët e vegjël 

h) Të kombinuar 

 

69. Cilët janë treguesit kualitativ (cilësor) të transportit? 

 

e) Shpejtësia, siguria, çmimi, rregullshmëria, masoviteti 

f) Rruga, lloji i mjetit, lloji i mallit 

g) Mjeti transportues, sasia e mallit, lloji i mjetit 

h) Lloji i mallit, lloji i mjetit, personeli vozitës 

 

70. Në treguesit kualitativ të transportit nuk bënë pjesë: 

 

e) Kapaciteti  

f) Shpejtësia 

g) Rregulshmeria 

h) Siguria 

 

71. Në grupen e kontejnerëve me karakteristika termike nuk bëjnë pjesë: 

 

e) Kontejnerët me mure të izoluara 

f) Kontejnerët për ftohje 

g) Kargo kontejnerët 

h) Kontejnerët për ngrohje 

 



72. Njësia transportuese manipulative që ka vëllim më të vogël se     klasifikohet 

në: 

 

e) Kontejnerët e vegjël 

f) Paletat e vegjëla 

g) Nuk klasifikohen në kontejner 

h) Nuk klasifikohen në paleta 

 

 

 

73. Cilat janë paisjet themelore të paletizimit?  

 

e) Paletat dhe kontejnerët 

f) Kontejneri dhe pirunjeri 

g) Paleta dhe paletomati 

h) Paleta dhe pirunjeri 

 

74. Paleta e paraqitur në fotografin e mëposhme  paraqet: 

 

e) Paletën boks për transportin e bombolave 

f) Paletën e rrafshët 

g) Paleta me vrymë anësore 

h) Paleta shtyll 

 

75. Si definohet transporti intermodal?  

76. Si ndahen kontejnerët e vegjël sipas shpalljes 590 të UIC varësisht nga vëllimi?  

 

d) kontejnerë të vegjël të kategorisë А, me vëllim prej 1,0 deri 1,2 m3 

e) kontejnerë të vegjël të kategorisë B, me vëllim prej 1,2 deri 2.0 m3 



f) kontejnerë të vegjël të kategorisë C, me vëllim prej 2.0 deri 3.0 m3 

 

77. Çka paraqet zinxhiri transportues?  

78. Gjatë prodhimit të kontejnerëve, çka duhet arritur? 

79. Cilët janë dimensionet dhe pesha e paletës metalike – boks? 

80. Ku vendoset malli i cili nuk bënë presion? 

81. Si ndahet transporti industrial 

82. Cilat mallra mund të transportohen me kontejner? 

 

 


