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KOHA PËR ZGJIDHJE TË TESTIT ËSHTË 150  MINUTA 
 
 
Gjatë testit nuk lejohet përdorimi i pajisjeve elektronike. 
Nxënësi/nxënësja nuk guxon në asnjë mënyrë ta zbulojë identitetin e 
vet në test ose t’i drejtohet vlerësuesit në mënyrë të drejtpërdrejtë. 
Testi DUHET të zhvillohet me laps kimik i cili nuk mund të fshihet.   

 
Testi përmban detyra në të cilat do të përgjigjeni  në njërën prej këtyre 
mënyrave: 

 duke rrethuar numrin para përgjigjes së saktë 

 duke shkruar një përgjigje të shkurtër 

 duke shkruar një përgjigje më të gjatë  

 duke shkruar ese 
Me testin ke marrë edhe fletën e përgjigjeve për detyrat me zgjedhje të 

shumëfishtë.  
Nevojitet që në vendin përkatës me kujdes t’i përshkruash përgjigjet tua. 
Detyra do të vlerësohet me (0) pikë nëse: 

 është e pasaktë 

 janë rrethuar më shumë përgjigje të ofruara 

 është e palexueshme dhe e paqartë 

 zgjidhja është shkruar me laps të thjeshtë 
 
Nëse gabon vendos një vijë të kryqëzuar mbi të dhe zgjidhe përsëri. Kur ta 
përfundosh zgjidhjen e testit, kontrolloji edhe njëherë përgjigjet tuaja.  
Me fat!   

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQE  E  ZBRAZËT 

. 



 
 

 

 

 

 LULE NGA MAJAKOVSKI 
 
Historia më e prekshme në jetën e Vlladimir Majakovskit ka ndodhur në Paris, 

kur është dashuruar në Tatjana Jakovleva. 
Ata nuk kishin asgjë të përbashkët. Emigrantja ruse, e formuar, e 

perfeksionuar dhe e edukuar në vargjet e Pushkinit dhe Tjutçevit, nuk kuptonte asnjë 
fjalë nga vargjet e copëtuara, të ashpra, të shkëputura të poetit modern të sovjetit 
“akullthyesit” nga Bashkimi Sovjetik. Në esencë ajo nuk kuptonte asnjë fjalë të tij, 
madje as në jetën reale. I egër, i tërbuar, i pa rezervë, duke jetuar me frymëmarrjen  
e fundit, ai e frikësonte me pasionet e shfrenuara të tij. Nuk e prekte as besnikëria e 
tij, nuk e fascinonte as fama e tij. Zemra e saj mbeti e paprekur. Edhe Majakovski u 
kthye vetëm në Moskë. Nga kjo dashuri e rrufeshme dhe e pamundur atij i mbeti një 
hidhërim i fshehtë, kurse ne kënga e çuditshme “Letra Tatjanës Jakovleva” me fjalët: 
”Përkundër të gjithave një herë do të fitoj – vetëm ose së bashku me Parisin!” Asaj i 
mbetën lulet. Të gjithë honorarin nga shfaqja në Paris Vlladimir Majakovski e 
deponoi në bankë në llogari të një firme të njohur të luleve në Paris me një kusht që  
disa herë gjatë javës t’i dërgojnë Tatjana Jakovlevës buqeta me lulet më të bukura  – 
hortensia, manushaqe, trëndafila, orkide ose  krizantema. Kompania me renome e 
Parisit i plotësonte mirë udhëzimet e klientit ekstravagant – dhe që atëherë pa marrë 
parasysh rrethanat kohore dhe stinët e vitit, nga viti në vit në derën e Tatjana 
Jakovlevës  trokite furnizuesi me buqeta me një frazë të vetme: “Nga Majakovski.” 

Majakovski ka vdekur në vitin 1930 – ai lajm e kishte shtangur. Tashmë ishte 
mësuar në atë që ai rregullisht të hynte në jetën e saj, tanimë ishte mësuar me 
dijeninë se ai ishte diku atje dhe i dërgonte lule. Nuk takoheshin, mirëpo fakti se 
ekzistonte njeriu, i cili e donte aq shumë, ndikonte në të gjithë atë që ndodhte. Nuk 
dinte madje as si të jetonte më tej – pa atë dashuri të çmendur, të dëshmuar me 
lule.. Mirëpo, në udhëzime që i kishte lënë poeti i dashuruar kompanisë së luleve, 
nuk bëhej fjalë për vdekjen e tij. Të nesërmen në pragun e saj u paraqit furnizuesi 
me një buqët lulesh shumë të bukura dhe me të njëjtat fjalë: ” Nga Majakovski.”. 
Thuhet se dashuria e madhe është më e fuqishme se vdekja, por gjithkush nuk ka 
sukses që ta përjetojë këtë deklaratë në jetën reale. Vlladimir Majakovski ia kishte 
dalë. Lule sillnin edhe në vitin ’30 kur kishte vdekur, edhe në vitet dyzet, kur tashmë 
ishte harruar. Gjatë Luftës së Dytë Botërore, gjatë okupimit gjerman të Parisit ajo 
arriti të mbijetojë vetëm se shiste në bulevard ato buqeta të bollshme të luleve. Pasi 
që çdo lule ishte “një dashuri”, tekstualisht për disa vite radhazi fjalët e tija të 
dashurisë e kishin shpëtuar nga uria. Më pas forcat aleate e kishin çliruar Parisin, 
pastaj së bashku me të tjerët qante nga gëzimi kur hynë rusët në Berlin – kurse 
buqetat i arrinin edhe më tej. Furnizuesit plakeshin para syve të saj, i zëvendësonin 
të rinjtë, ndërkohë që të gjithë dinin se ishin një pjesë e legjendës së madhe – vogël, 
por të rëndësishme. Dhe tashmë si një parullë, e cila u jep kalim në përjetësi, flisnin, 
duke qeshur me një buzëqeshje komplotiste: ”Nga Majakovski.”  
Lulet nga Majakovski u bënë në Paris tashmë një histori. A është e vërtetë apo një 
shpikje e bukur? Një herë në fund të viteve të shtatëdhjeta, një inxhinier sovjetik  
Arkadij Rivlin, i cili e kishte dëgjuar këtë rrëfim në rini nga nëna e tij, ishte në Paris. 

             Duke u bazuar në tekstin “Lule nga Majakovski” përgjigju në pyetjet 1, 2, 3, 4 dhe 5. 
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2. 

1. 

Tatjana Jakovleva ende ishte gjallë dhe me kënaqësi e priti bashkëvendësin e 

vet. Biseduan gjatë për gjithçka duke pirë çaj dhe hëngër ëmbëlsira. Në atë shtëpi 

komode lule kishte gjithandej – si një nderim për legjendën, e kishte pakëndshëm ta 

pyeste damën e thinjur mbretërore për romancën e saj të rinisë: mendonte se do të 

ishte e papërshtatshme. Por në një moment, nuk mundi të duronte, e pyeti nëse 

është e vërtetë ajo që flasin se lulet nga Majakovski i kishin shpëtuar jetën gjatë 

luftës. A është kjo një përrallë e bukur? A është e mundshme që aq vite… 

“Pini çajin, pini çajin. A nxitoni diku?”, tha Tatjana. 

Dhe në atë moment në derë u dëgjua zilja… Asnjëherë në jetën e tij nuk 

kishte parë një buqetë të tillë të bollshme pas të cilës mezi shihej furnizuesi, buqeta 

me krizantema të arta japoneze, të cilat ngjanin në klasterët e diellit. Dhe pas asaj 

buqete të madhe dhe të shkëlqyeshme u dëgjua zëri i furnizuesit i cili tha: “Nga  

Majakovski“. 

                                      (Përgatitur nga burimi i  CdM-së, publikuar më, 23. 03. 2017)  

 

 
Për çfarë dalloheshin Majakovski dhe Tatjana Jakovleva? 

 

 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
                                                                                                                                          2 pikë                                                                                                                                             

     

 

Në çfarë mënyre Majakovski e tregonte dashurinë ndaj Tatjana Jakovlevës?  

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
                                                                                                                                          2 pikë 
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4. 

3. 

5. 

Përse thuhet në tekst se Majakovski është një klient ekstravagant?  

1. Për shkak të pasionit të tij të shfrenuar ndaj Tatjanës. 

2. Sepse Tatjanës i kishte shkruar: “Një herë do të fitoj – vetëm ose së 

bashku me Parisin”.  

3. Për shkak se të gjithë honorarin nga shfaqja në Paris e shpenzoi në 

lule për Tatjanën. 

 

Rrethoje numrin para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen barte në fletën e përgjigjeve.    1 pikë   

  

 

Rrethoje PO nëse mendon se konstatimi është i saktë, kurse JO nëse 

konsideron se konstatimi nuk është i saktë dhe arsyetoje përgjigjen.   

KONSTATIMI PO            JO ARSYETIMI I PËRGJIGJES 

Për shkak të dashurisë së pakthyer 
Majakovski i dëshpëruar u kthye në 
Moskë. 

PO            JO  

 

 

Dashuria e Majakovskit e shpëtoi 
Tatjanën në kohën e Luftës së Dytë 
Botërore. 

PO            JO  

 

 

Miku i Majakovskit, Arkadij Rivlin, e 
vizitoi Tatjana Jakovlevën. 

PO            JO  

 

 

 

                                                                                                                              2 pikë   

                                                                                                          

Në pyetjen e Arkadi Rivlinit nëse rrëfimi për lulet të cilat arrijnë nga    

Majakovski është një përrallë e bukur, Tatjana thoshte: “Pini çaj, pini 

çaj”. A nxitoni diku?” Shpjegoje përse përgjigjej ashtu.   

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
                                                                                                                                          1 pikë  
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6. 

 

 

                                               

   Në mes të shtegtisë së kësaj jete 

   u gjeta në një pyll krejt errësi, 

   se kisha humbë unë rrugën e vërtetë. 

 

   Si ish ta them sa kam vështirësi 

   ai i egri pyll, i ashpër, pyll hata, 

   sa ta mejtoj më kall frikë përsëri! 

 

   Veçse ma i idhtë në qoftë vdekja paksa! 

   po me tregue ç’të mirë kam gjete n’atë anë, 

   do flas për sende tjera që kam pa. 

 

   Si hyna mbrendë as unë s’di me ju thanë, 

   aq gjumë i fortë qepallat kishin randue, 

   kur rrugën e vërtetë e pata lanë. 

 

   Po kur te rranza e kodrës qeshë afrue, 

   atje ku merrte fund ajo luginë, 

   që me aq tmer në zemër m’kish trazue, 

 

   vështrova lart e pashë se si në shpinë 

   po vishej krejt nga rrezet e diellit, 

   që në gjithë shtigjet njerëzve u prin. 

 

 

A) Kush është autori i vargjeve?  

1. Aleksandër Pushkin 

2. Dante Aligieri  

3. Françesko Petrarka 

Rrethoje numrin para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen barte në fletën e përgjigjeve.    1 pikë   

 

 B) Cilës epokë letrare i përket autori i vargjeve të dhëna?          

  

___________________________________________________________________ 

                                                                                                                              1 pikë  

 Në bazë të tekstit nga fragmenti Ferri, Kënga I përgjigju në pyetjet 6, 7, 8, 9 dhe 10.   
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7. 

8. 

10. 

9. 

 

Ky lloj i strofës që përdor autori, sipas numrit të vargjeve, quhet: 

1. kanconë 

2. madrigal  

3. tercinë  

Rrethoje numrin para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen barte në fletën e përgjigjeve.    1 pikë   

 

 

Çfarë rime përdor autori në këtë fragment? 

 

       _____________________________________________________ 

                                                                                                                              1 pikë        

                                                                                                                                

 

Si cila figurë stilistike mund të kuptohet kjo këngë? 

 

_____________________________________ 

  

           Çfarë është kuptimi i kësaj figure në këtë këngë? 
  
___________________________________________________________________ 
                                                                                                                              2 pikë 

               
Në cilën botë na hedh autori përmes kësaj kënge?  

 

           _______________________________________ 

                                                                                                                              1 pikë 

 

 

 

 

 

REMBRANDTI – PËRVOJA E PAFUND 

 

Duke ngritur kokën, djaloshi shkurt u kthye në njërën anë. Floku i tij kaçurrel, i bukur 

binte mbi ballë dhe qafë. Buzët e ndjeshme janë pak të hapura, vetullat të ngritura. 

Me lëvizje fytyrën e fut në rreze të dritës, të cilat bien në anën e majtë të supit të tij. 

Mbi jakën e bardhë të tij, fytyra dhe maja e hundës për një çast janë të ndriçuara. 

Shikimi nga hija përpiqet me atë të shikuesit, nuk ndalet në te, sikur është bërë i 

vetëdijshëm për diçka, sikur diçka kërkon. Shprehja e sinqertë e fytyrës duket i 

humbur në mendime, i dorëzuar botës rreth vetes. Edhe pse me një format të vogël, 

piktura zbulon një lojë shumë të efektshme të dritës dhe elementëve të errët. Hedhja 

Lexoje tekstin në vijim dhe zgjidhi detyrat 11, 12, 13 dhe 14. 
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14. 

11. 

12. 

13. 

e ngjyrave është e ndryshueshme, e zbutur me kujdes me kalime të dukshme, 

krahas veprimeve spontane me penel, gërvishtje, njolla dhe me pika.  

 

(Michael Bockemühl,  REMBRANDT (1606 – 1669), Misioni i formës së zbuluar, 

Podgoricë, 2007)  

 

Teksti i dhënë është: 

1. interpretim i pikturës 

2. komentim i tekstit letrar 

3. komentim gazetaresk 

Rrethoje numrin para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen barte në fletën e përgjigjeve.    1 pikë   

 

Me cilin stil funksional është shkruar teksti i dhënë? 
 

1. publicistik 

2. letraro - artistik 

3. shkencor - popullor 

Rrethoje numrin para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen barte në fletën e përgjigjeve.    1 pikë   

 

Si quhet përshkrimi i dhënë në artin figurativ dhe letrar? 

 

___________________________________________________________________ 

                                                                                                                              1 pikë                                                    

 

 

Përshkruaji nga teksti fjalitë të cilat kanë të bëjnë me përdorimin e             

teknikës së pikturimit. 

 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
                                                                                                                              2 pikë 
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15. 

16. 

 

Përcaktoje klasën e fjalëve të nënvizuara në fjalitë e mëposhtme.   

  Herë pas here, tek zbrisnin, gjenerali kthente kokën pas. 

 Konturet e tyre bëheshin më abstrakte, më pak kërcënuese. 

 Vetura kaloi nëpër udhën me baltë. 

 

 tek               ___________________  
  
 pas              ___________________  
  
 kërcënuese  ___________________  
 
 nëpër           ___________________ 
                                                                                                                              2 pikë 
 

Foljen e mëposhtme ktheje nga forma veprore në formën joveprore    

duke ruajtur vetën, numrin, kohën dhe mënyrën. 

             Do të pëlqesh. 

 

            ____________________________________ 

                                                                                                                              1 pikë 

 

 

 

 

- Eja të përqafoj, moj Dritëzë e mirë, që më dhe këtë lajm të bukur! 
Domethënë pa rrezik! 

- E kapërceu! Për pak ditë ngrihet. Eja, eja vemi ta shohim. 
Profesori e zuri nga krahu. E nderonte dhe e çmonte shumë Dritën, këtë vajzë 

të vetme shqiptare që ish dalluar në tërë infermieret! Profesori kish marrë vesh se 
Gori ish plagosur rëndë, prandaj la Albacetën dhe erdhi gjer këtu. Gjatë rrugës 
mendonte shumë. Ishte shqetësuar tepër, prandaj gjatë gjithë udhëtimit nuk e 
mbante vendi! Gorin e kishte pasur nxënës në gjimnaz dhe e kish njohur mirë. Ndaj 
e deshi. Kur e kish parë n'Albacetë bashkë me Dragush Vjosarin, kish mbetur një 
copë herë pa lëvizur, pastaj, si e ka zakon ai, kur entuziazmohet flet pak fjalë dhe 
hesht. „Ja dhe dy shqiponja shqiptare në Spanjën e ndezur!“ Dhe i kish përqafuar 
me lot ndër sy nga gëzimi. I kish pasur nxënës. U kish folur në klasë me atë zë të tij 
si kushtrim, i kish ndezur, i kish bërë të urrenin regjimin e shtypjes. U kish folur edhe 
mënjanë. Gorin e kish ndihmuar edhe ekonomikisht, se profesori rrogën e tij ua 
ndante nxënësve të varfër. E deshi siç deshte tërë nxënësit e tij, tërë të rinjtë e 
Shqipërisë që po mprihnin shpatat e çlirimit. Dhe kur e pa në frontin e lirisë, ndjeu 
krenari dhe mburrje! Andaj tani e deshi edhe më shumë. Andaj me të marrë lajmin, 
përnjëherësh la çdo punë dhe erdhi me gjak të ngrirë për të parë nxënësin e tij, vull-
netar të lirisë. Andaj edhe e përqafoi Dritën, kur i tha se Gori s'ka rrezik. Andaj tani e 
shtrëngon nga krahu dhe të dy i drejtohen shtratit të Gorit. 

      Lexoje fragmentin në vijim dhe përgjigju në pyetjet  17, 18, 19, 20 dhe 21. 
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17 

18. 

19. 

20. 

21. 

A) Shkruaje titullin e veprës nga e cila është marrë ky fragment.                                                                                                                                           
 

            ________________________________________________ 

                                                                                                                                         1 pikë   

 

           B) Kush është autori i veprës?   

 

           __________________________________________________ 

                                                                                                                                        1 pikë   

 

 

A) Tema e kësaj vepre është marrë nga lufta qytetare e:                                                                                                              

 

1. Italisë në vitin 1936   

2. Francës në vitin 1936  

3. Spanjës në vitin 1936 

                                                                                                                                         1 pikë   

 B) Cili është subjekti i veprës dhe çka paraqitet në të? 

            
___________________________________________________________________ 
                                                                                                                               
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
                                                                                                                                          2 pikë  

 

Për çka u fliste në klasë profesor Tomori nxënësve të tij? 

                       

___________________________________________________________________ 

                                                                                                                                          1 pikë              

Profesor Tomori interesohej për: 
 

1. Dritën  

2. Gorin 

3. Pucellin 

Rrethoje numrin para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen barte në fletën e përgjigjeve.    1 pikë 

 

   

                 

Cilit lloj të prozës i takon kjo vepër? 
                       

         ______________________________________________ 
                                                                                                                                          1 pikë  
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23. 

24. 

25. 

22. Shpjegoje shprehjen frazeologjike bie perdja.  

 

           _________________________________________ 
                                                                                                                                          1 pikë  

 

 

Shkruaji me shkronja numrat: 

 

          17                    ______________________________________  
 
          21                   _______________________________________  
 
          600                 _______________________________________  
 
          1911               _______________________________________ 
                                                                                                                                         2 pikë 

 

A) Nënvizoje fjalën e shkruar drejtë. 
 

                      çbëj       shbëj      zhbëj 
                                                                                                                              1 pikë 

 

          B) Shkruaje shkallën sipërore të fjalës I NGADALSHËM. 

 

               _________________________________________ 

                                                                                                                                          1 pikë 

 

 

A) Shënoji presjet atje ku duhet të jenë. 

Ai foli me ta edhe për kohën e mirë edhe për mbjelljet e kryera edhe për dëborën e            

parë edhe për duhanin. 

                                                                                                                                          1 pikë 

B) Shpjegoje përdorimin e presjes në shembullin e dhënë. 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

                                                                                                                              1 pikë 
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26. 

27. 

 

Në bazë të fragmentit nga vepra shkruaje emrin e veprës dhe autorin e 
saj. 

 
- Pa dëgjoni, ju, o shërbëtorë. Sot pas mesdite t’u hipni kuajve e të vini 

sindonja njëzet veta ndë rezet të malit Tomorrit, atje tek të dëgjoni krismën e 

pushkëvet, që të na shërbeni e të na ngarkoni gjahun që kemi për të bërë, 

ndë dashtë Zoti e të na sbardhë armetë.  

_____________________________________________________________  

                                                                                                                   1 pikë 

 

Që ditën që vdiqe, që kur s’të kam parë, 

lotët që kam derdhur s’më jan’ edhe tharë! 

Shumë vjet u bënë, sot u mbushën dhjetë, 

që kur më ke lënë dhe s’të shoh në jetë!    

                                         

_____________________________________________________________  

                                                                                                                              1 pikë 

 Në këtë qytet të “bardhë” 

 me mija gurbetqarë... 

 

 NATA 

 Lugut t’qiellit fluturojnë retë hijerënda 

 vedrat e territ tue derdhë mbi rrugët e 

          plasaritura – 

 Nata e errët horizontet i mbylli... 

 Qiella tash bahet si çerep’i zi... 

 dhe pikat e para t’shiut  

 hovshëm lëshohen mbi rrugë e pullaze. 
 

   

_____________________________________________________________  
                                                                                                                              1 pikë 

 

Pranë titullit të veprës letrare shkruaje gjininë letrare të cilës i përket. 

 Arnaut Osmani dhe Hyso Radoica ____________________________ 

 Antigona                                         ____________________________  

 Iliada                                               ____________________________  

 Sheshi i unazës                              ____________________________ 
                                                                                                                                         2 pikë 
 
 
 
 



. . 15 
 

30. 

29. 

28. 

 

Nënvizoje emrin e shkrimtarit i cili i përket realizmit. 

 

 Françesko Petrarka, Honore dë Balzak, Sofokliu, Lermontovi                

                                                                                                                                         1 pikë  

 

Rrethoje numrin para nocionit që ka të bëj me romantizmin dhe 

zgjidhjen barte në fletën e përgjigjeve. 

 

                       1. objektivizmi   

                       2. mistifikimi  

                       3. racionalizmi 

        1 pikë   

Lexoje tekstin pastaj shkruaja një lutje. 

 

Ilir Osmani është një djalë shtatëmbëdhjetë vjeçar i cili jeton në Podgoricë, në 

Rrugën Ibrahim Dreshaj numër 17.  Është nxënës i klasës IV të Gjimnazit “25 Maji”. 

Ka përfunduar Shkollën e Muzikës  “Vasa Paviq” – degën e pianos. Ky djalosh është 

i gjithanshëm, gjë që tregojnë edhe shumë çmime nga fusha e shkencës, artit dhe 

sportit. Para pesë muajsh, pasi që u tregua nevoja për një violinist, ka filluar të luaj 

në violinë me kërkesë të profesorit të muzikës Jusuf Lika, i cili është edhe dirigjent i 

orkestrës “Kllapa e Ulqinit”. Nga ajo kohë violina i është bërë një dashuri  dhe do të 

dëshironte të bëhej violinist. Për këtë arsye, me rekomandimin dhe mbështetjen e 

profesorit të tij, do të dëshironte të regjistronte Akademinë e Muzikës në Prishtinë 

(Sheshi i Poetëve 7).  

 

Duke shfrytëzuar të dhënat nga teksti, shkruaje një lutje për regjistrimin në 

Akademinë e Muzikës në Prishtinë. Paraqitu se je Ilir/Ilire Osmani dhe se je 

duke përfunduar klasën e 4-të të shkollës së mesme. 

 

Respektoje formën e lutjes. 

Kij kujdes për normën drejtshkrimore dhe gramatikore. 

 

 

                10 pikë 
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KONCEPTI I LUTJES 



. . 17 
 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________  

KONCEPTI I LUTJES 



. . 18 
 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________  

               ESEJA 

                ESEJA 

           ESEJA            LUTJA 



. . 19 
 

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________  

 

           LUTJA 



. . 20 
 

 

                                                                                                                  



 
 

 

 


