
SKEMA E VLERËSIMIT TË  TESTIT TË PROVIMIT TË MATURËS NGA GJUHA SHQIPE 

DHE LETËRSIA, JANAR 2021 

 
1. Nxënësi/nxënësja* merr 1 pikë nëse ka shkruar: Perelmani, gjeniu i 
    mistershëm i matematikës   
 
2. Është rrethuar numri 3: me stilin publicistik – 1 pikë      

   
3. Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: E refuzoi çmimin e Institutit Amerikan  

    Klaj/Refuzoi të pranojë çmimin prej një milion dollarësh./Zgjodhi një nga  

    shtatë problemet mijëvjeçare të matematikës, por refuzoi ta marrë çmimin.  

    (dhe përgjigje të tjera të sakta)   

     

4. Nxënësi merr 1 pikë nëse rrethon S dhe shkruan argumentimin: Në verën e vitit  

     2006, kur është vërtetuar se prova e tij është e saktë, Perelmani e fitoi  

     medaljen e Filldsit, çmimin më të lartë në matematikë ose ka rrethuar P dhe ka  

     shkruar argumentimin: Perelmani ka fituar medaljen e Filldsit, çmimin më të  

     madh në matematikë. Mirëpo, çmimin e ka refuzuar duke thënë se Shoqata  

     Evropiane e Matematikanëve nuk është kompetente për ta vlerësuar punën e tij,  

     pavarësisht nëse vlerësimi është pozitiv. (dhe përgjigje të tjera të sakta)  

 

     Vërejtje: Pranohet edhe nëse nxënësi nuk ka rrethuar as S dhe as P, por  

     që nga argumentimi është e qartë se konstatimi është i saktë. 

     

5. Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan: Hipoteza e Poenkareovit  

 

6. Gjithsej 2 pikë: 

    A) Është rrethuar numri 4: 2010 – 1 pikë 

 

    B) Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan: Në verën e vitit 2006 është vërtetuar se  

        prova e tij është e saktë, kurse katër vjet më vonë Instituti Klajn i ofroi çmimin  

        prej një milion dollarësh. (dhe përgjigje të tjera të sakta)      

 

7. Është rrethuar numri 2: ndërtimi në harmoni me natyrën – 1 pikë   

 

8. Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan dy ose tri burime të ripërtëritshme të energjisë  

    elektrike tek ne: ujërat gjeotermale, energjia e erës dhe energjia solare. 

  

_______________________________  
*Në tekstin e mëtejshëm nxënësi 



9. Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Deklarata e parë për të ndaluar ngrohjen  

     globale të planetit nga ndërtimet e dëmshme është sjellë në vitin 1986./ Deklarata  

     e parë është sjellë në vitin 1986/ Në vitin 1986. (dhe përgjigje të tjera të sakta)     

     

10. Gjithsej 2 pikë:     
    A) Është rrethuar numri 2: Garazhi publik në Shtutgart – 1 pikë     

      

    B) Nxënësi merr 1 pikë nëse përshkruan ose perifrazon tekstin i cili ka të bëjë me  

        Garazhin publik në Shtutgart: Garazhi publik në qendër të Shtutgartit, krejtësisht  

        në xham me një atrium qendror që siguron ventilimin natyror. Kopshti i  

        brendshëm është i pasur me gjelbërim që shtrihet në të gjitha katet,  

        shatërvanët, përrenjtë dhe pishinat krijojnë një mikroklimë të gjelbër dhe të  

        shëndetshme brenda garazhit. Në krye të ndërtesës është një hapësirë për zyre  

         me pamje nga rrethina – një koncept që dëshmon kujdesin për zyrtarin   

         „e vogël” që bën pagesën e parkimit. (dhe përgjigje të tjera të sakta)   

 
      

11. Gjithsej 3 pikë – nxënësi merr nga 1 pikë nëse pranë emrit të personazhit  

      shkruan saktë titullin e veprës në të cilën paraqitet: 

           Tanusha – Cikli i këngëve të kreshnikëve (1 pikë) 

           Ismena – Antigona (1 pikë) 

           Hektori – Iliada (1 pikë) 

 

12. Gjithsej 2 pikë: 

       A) Këngët e Milosaos - 1 pikë  

       B) Jeronim de Rada - 1 pikë  

 

13.  Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan: poeti/Milosao 

 

14. Gjithsej 2 pikë: 

       A) Rinës - 1 pikë  

       B) Ti vështroje dhe s’kujtoje  (dhe çdo varg tjetër që e dëshmon këtë) - 1 pikë 

 

15. Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan: epiko - lirike  

 

16. Është rrethuar numri 3: metafora - 1 pikë     
 

17. Gjithsej 3 pikë: 

      A) Nxënësi merr 2 pikë për përgjigje plotësisht të saktë: 

      

           1. etj.  

           2. OBSH 



           3. MASHT  

      

         Nxënësi merr 1 pikë për dy përgjigje të sakta.  

         Nxënësi merr 0 pikë për një apo asnjë përgjigje të saktë.  

 

       B) Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan:  

            Shtatëqind e shtatëmbëdhjetë  

 

18. Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan titullin, emrin dhe mbiemrin e autorit të  

       veprës: Bardha e Tamalit, Pashko Vasa  

 

19. Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan: Motivi i vrasjes së Bardhës/ hakmarrjes ndaj  

       Bardhës... (dhe përgjigje të tjera të sakta) 

 

20. Gjithsej 3 pikë:     
A) Është rrethuar numri 2: Bardha martohet me Lulin pa dashuri dhe shkoi të  

jetojë në Temal. – 1 pikë     

      

B) Nxënësi merr 1 pikë për një argumentim të thjeshtë, p.sh.: Bardhën e martuan  

familja e saj pa dashuri.  

 

Nxënësi merr 2 pikë  për një përgjigje të plotë dhe me stil, p.sh.: Dashuria e 

parë e Bardhës me Aradin ishte pasion i nuses së re, të martuar pa dashuri nga 

familja e saj me bajraktarin e Temalit duke u nisur nga fama e derës së madhe. 

(dhe përgjigje të tjera të sakta).   

 

21. Është rrethuar numri 3: përshkrimit - 1 pikë 

 

22. Nxënësi merr 2 pikë për një përgjigje plotësisht të saktë: 

           gëzimi          - rasa             - rrjedhore 

                                             - funksioni    -  përcaktor 

        

Nxënësi merr 1 pikë për një përgjigje të saktë. 

 

 

23. Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan: Kallëzues i përbërë foljor  

 

 

24. Gjithsej 3 pikë: 

A) Është rrethuar numri 2: Xha Gorio – 1 pikë 

 



B) Nxënësi merr 1 pikë nëse e dallon dhe e emërton saktë një lloj letrar, p.sh. 

Xha Gorio është roman/ Vetëm Xha Gorio i përket epikës./Xha Gorio është 

roman, kurse veprat tjera jo. (dhe përgjigje të tjera të sakta).  

Për një përgjigje të plotë dhe me stil nxënësi merr 2 pikë, p.sh. Vetëm Xha 

Gorio është roman, kurse të tjerat janë poezi të letërsisë moderne./Të gjitha 

veprat i përkasin poezisë, përveç Xha Goriot i cili i përket epikës. (dhe 

përgjigje të tjera të sakta). 

      

25. Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan:  poemë tregimtare/poemë satirike  

 

26. Gjithsej 2 pikë: 

A) Nxënësi merr 1 pikë nëse rrethon S. 

 

B) Nxënësi merr 1 pikë nëse e argumenton përgjigjen: Është e saktë sepse 

struktura mbështetet në ritmin popullor, bazuar në një rimë të puthitur pas 

rrokjes së gjashtë. (dhe përgjigje të tjera të sakta) 

 

27. Gjithsej 2 pikë: 

A) Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan: Djalit të shtëpisë 

 

B) Nxënësi merr 1 pikë nëse e argumenton përgjigjen: Është e saktë sepse 

struktura mbështetet në ritmin popullor, bazuar në një rimë të puthitur pas 

rrokjes së gjashtë. (dhe përgjigje të tjera të sakta) 

 

28. Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan: është' frëng i marrë, çirret e bërtet! 

 

29. Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan sinonimin: gërvishtet/griset/bërtet... (dhe  

       përgjigje të tjera të sakta)  

 

30. Skema për vlerësimin e esesë: S’linda për urrejtje, por për dashuri (Antigona, 

Sofokliu) 

Kërkesa 

1. 

Nxënësi shkruan për: 

- gjininë letrare të veprës – dramë (1 pikë) 

- llojin letrar të saj – tragjedi (1 pikë) 

 

Gjithsej 2 pikë  

Kërkesa 

2. 

Nxënësi numëron tiparet e karakterit të Antigonës. (1 pikë) 

 
Për një përgjigje më të plotë dhe me stil 1 pikë. 

 
Gjithsej 2 pikë 



Kërkesa 

3. 

Nxënësi përmend veprimin për shkak të cilit vuan Antigona – varrimin e 

vëllait. (1 pikë) 

 

Nxënësi sqaron veprimin për të cilin vuan Antigona. (1 pikë) 

 
Për një përgjigje më të plotë dhe me stil 1 pikë. 
 
Gjithsej 3 pikë 

Kërkesa  

4. 

- Nxënësi tregon për emrin e dy personazheve të cilët i kontribuojnë fatit 

të Antigonës (është e detyrueshme ta përmend Kreonin, kurse të tjerët 

sipas zgjedhjes duke dhënë sqarimin dhe argumentimin përkatës: 

Polinikun, Eteoklin, Emonin, Ismenën...) – merr nga 1 pikë për emërtimin 

e personazheve (p.sh. Kreoni – 1 pikë, Poliniku – 1 pikë; nëse përmend 

më shumë se dy personazhe, gjithashtu mund të marrë maksimalisht  

2 pikë) 

- Nxënësi sqaron në çfarë mënyre Kreoni e përcakton fatin e Antigonës.  
(1 pikë) 
 
Për një përgjigje më të plotë dhe me stil 1 pikë. 
 

- Nxënësi sqaron mënyrën në të cilën personazhi tjetër përcakton fatin e 
Antigonës (1 pikë) 
 
Për një përgjigje më të plotë dhe me stil 1 pikë. 
 

Gjithsej 6 pikë 

Kërkesa  

5. 

Nxënësi sqaron vargun S’linda për urrejtje, por për dashuri.  (1 pikë) 
 
Për një përgjigje më të plotë dhe me stil 1 pikë. 
 

Gjithsej 2 pikë 

 

Gjuha dhe forma e tekstit 

 

 

Leksiku 

 

Saktësia gjuhësore 

 

 

Lidhshmëria 

Struktura 

ndërtimore e 

tekstit 

Origjinaliteti 

(interpreton me 

fjalë të veta, 

hartimi nuk 

bazohet vetëm në  

ritregimin dhe  

Respektimi i normës 

gramatikore (përdorimi i 

drejtë i rasave, shkrimi i 

saktë i formave foljore, 

koha e kryer, pjesorja, 

foljet pavetore, 

Lidhja e mirë 

në nivel të 

tekstit dhe  

paragrafëve. 

 

1 pikë 

Përshtatja e 

organizimit të 

përgjithshëm 

dhe strukturës 

ndërtimore të 

tekstit me 



përsëritjen e  

formulimeve të  

dhëna), pasuria e   

gjuhës, figuracioni,   

shprehja e qartë  

dhe e saktë, fjalitë 

me stil. 

 

3 pikë  

 

Origjinaliteti 

(interpreton me 

fjalë të veta, 

hartimi nuk 

bazohet vetëm në  

ritregimin dhe  

përsëritjen e  

formulimeve të  

dhëna), pasuria e   

gjuhës, figuracioni,   

shprehja e qartë 

dhe e saktë me 

gabime minimale. 

 

2 pikë 

 

përcjellorja), i kongruencës, 

dallimi semantik i 

parafjalëve për dhe mbi, 

përemrit i vet/ i tij, 

përdorimi i drejtë i 

ndërtimeve të tipit: lidhur 

me këtë, duke marrë 

parasysh dhe i përemrave: 

që, i cili, e cila, të cilët etj., 

mendimi i qartë dhe i 

përfunduar  në fjali, 

renditja e saktë e fjalëve 

sipas sintaksës së gjuhës 

shqipe, përdorimi i gjuhës 

standarde, me gabime 

minimale. 

 

2 pikë 

 

Respektimi i normës 

drejtshkrimore  

(shkrimi i drejtë i shkronjës 

së madhe, përdorimi i 

drejtë i shkronjave r/ rr, 

dh/ ll, k/ q, s/ z, k/ g, ç/ q, 

gj/ xh, e/ ë, shkrimi i saktë i 

numrave,  përdorimi i 

drejtë  i shenjave të 

pikësimit, respektimi i 

rregullave të shkrimit të 

fjalëve bashkë dhe ndaras, 

shkrimi i trajtës mohuese, 

apostrofit, zbatimi i 

njohurive për alternimin e 

zanoreve, përdorimi i 

drejtë i zanores ë, zbatimi i 

rregullave sipas të cilave 

nuk shkruhet 

bashkëtingëllorja j). 

 

2 pikë 

 strukturën 

logjike (ndan 

qartë hyrjen, 

shtjellimin dhe 

përfundimin; 

brenda 

shtjellimit ndan 

paragrafët). 

  

2 pikë 



 

Gjithsej  4 pikë 

Përsëritja e fjalëve 

dhe e shprehjeve,  

dykuptimësia, 

përdorimi i 

kufizuar i fjalëve 

me gabime të 

shpeshta, fjalitë pa 

stil. 

 

1 pikë 

Respektimi i normës 

gramatikore me gabime të 

vogla (p.sh. gabimet që 

kanë të bëjnë me 

përdorimin semantik të  

parafjalëve për dhe mbi, 

përemrit i vet/ i tij, 

përdorimi i drejtë i 

ndërtimeve të tipit lidhur 

me këtë, duke marrë 

parasysh dhe i përemrave: 

që, i cili, e cila, të cilët etj.). 

 

1 pikë 

 

Respektimi i normës 

drejtshkrimore me gabime 

të pakta 

(p.sh. ndonjë mospërdorim 

i drejtë i shenjave të 

pikësimit, mosrespektimi i 

rregullave të shkrimit të 

fjalëve bashkë dhe ndaras, 

mospërdorimi i drejtë i 

zanores ë, moszbatimi i 

rregullave sipas të cilave 

nuk shkruhet 

bashkëtingëllorja j).  

1 pikë 

 

Gjithsej  2 pikë 

 Ndan qartë 

hyrjen, 

shtjellimin dhe 

përfundimin, 

por nuk i ndan 

paragrafët 

brenda 

shtjellimit. 

 

 1 pikë 

 
Skema për vlerësimin e esesë: Rëndësia e rrjeteve sociale në shoqërinë moderne 
 

Kërkesa 

1. 

Nxënësi: 

- cek një rrjet social të cilin e konsideron më të popullarizuar (1 pikë)  

- paraqet argumente për zgjedhjen e tij. (1 pikë)  
  
Gjithsej 2 pikë    

Kërkesa Nxënësi thekson arsyet më të shpeshta të përdorimit të rrjeteve sociale. 



2. (1 pikë) 

 

Për një përgjigje më të plotë dhe me stil 1 pikë. 
 
Gjithsej 2 pikë    

Kërkesa 

3. 

Nxënësi kumton qëndrimin e vet se të rinjtë kalojnë shumë kohë në 

rrjetet sociale. (1 pikë)  

Nxënësi me argumente kumton mendimin e vet për kohën të cilën e 

kalojnë të rinjtë në rrjetet sociale. (1 pikë) 

 
Për një përgjigje më të plotë dhe me stil 1 pikë. 
 
Gjithsej 3 pikë    

Kërkesa 

4. 

Nxënësi shpjegon se rrjetet sociale mund të përdoren edhe për qëllime 

edukative apo arsimore (1 pikë) dhe jep një shembull . (1 pikë) 

 

Për një përgjigje më të plotë dhe me stil 1 pikë. 
 
Gjithsej 3 pikë    

Kërkesa 

5. 

Nxënësi kumton (1 pikë)  dhe argumenton mendimin e vet për rrezikun 

që kanoset nga rrjetet sociale. (1 pikë) 

 

Për një përgjigje më të plotë dhe me stil 1 pikë. 
 
Gjithsej 3 pikë    

Kërkesa 

6. 

Nxënësi jep propozim/propozime çfarë të bëhet për t’u rritur përqindja e 

të rinjve që përdorin rrjetet sociale për qëllime edukative/arsimore. 

 (1 pikë) 

 

Për një përgjigje më të plotë dhe me stil 1 pikë. 
 
Gjithsej 2 pikë    

 

Gjuha dhe forma e tekstit 

 

 

Leksiku 

 

Saktësia gjuhësore 

 

 

Lidhshmëria 

Struktura 

ndërtimore e 

tekstit 

Origjinaliteti 

(interpreton me 

fjalë të veta, 

hartimi nuk 

bazohet vetëm në  

Respektimi i normës 

gramatikore (përdorimi i 

drejtë i rasave, shkrimi i 

saktë i formave foljore, 

koha e kryer, pjesorja, 

Lidhja e mirë 

në nivel të 

tekstit dhe  

paragrafëve. 

 

Përshtatja e 

organizimit të 

përgjithshëm 

dhe strukturës 

ndërtimore të 



ritregimin dhe  

përsëritjen e  

formulimeve të  

dhëna), pasuria e   

gjuhës, figuracioni,   

shprehja e qartë  

dhe e saktë, fjalitë 

me stil. 

 

3 pikë  

 

Origjinaliteti 

(interpreton me 

fjalë të veta, 

hartimi nuk 

bazohet vetëm në  

ritregimin dhe  

përsëritjen e  

formulimeve të  

dhëna), pasuria e   

gjuhës, figuracioni,   

shprehja e qartë  

dhe e saktë me 

gabime minimale. 

 

2 pikë 

 

foljet pavetore, 

përcjellorja), i 

kongruencës, dallimi 

semantik i parafjalëve për 

dhe mbi, përemrit i vet/ i 

tij, përdorimi i drejtë i 

ndërtimeve të tipit: lidhur 

me këtë, duke marrë 

parasysh dhe i 

përemrave: që, i cili, e 

cila, të cilët etj., mendimi 

i qartë dhe i përfunduar  

në fjali, renditja e saktë e 

fjalëve sipas sintaksës së 

gjuhës shqipe, përdorimi i 

gjuhës standarde, me 

gabime minimale. 

 

2 pikë 

 

Respektimi i normës 

drejtshkrimore  

(shkrimi i drejtë i 

shkronjës së madhe, 

përdorimi i drejtë i 

shkronjave r/ rr, dh/ ll, k/ 

q, s/ z, k/ g, ç/ q, gj/ xh, 

e/ ë, shkrimi i saktë i 

numrave,  përdorimi i 

drejtë  i shenjave të 

pikësimit, respektimi i 

rregullave të shkrimit të 

fjalëve bashkë dhe 

ndaras, shkrimi i trajtës 

mohuese, apostrofit, 

zbatimi i njohurive për 

alternimin e zanoreve, 

përdorimi i drejtë i 

zanores ë, zbatimi i 

rregullave sipas të cilave 

nuk shkruhet 

1 pikë 

 

tekstit me 

strukturën 

logjike (ndan 

qartë hyrjen, 

shtjellimin dhe 

përfundimin; 

brenda 

shtjellimit ndan 

paragrafët). 

  

2 pikë 



bashkëtingëllorja j). 

 

2 pikë 

 

Gjithsej  4 pikë 

Përsëritja e fjalëve 

dhe e shprehjeve,  

dykuptimësia, 

përdorimi i 

kufizuar i fjalëve 

me gabime të 

shpeshta, fjalitë pa 

stil. 

 

1 pikë 

Respektimi i normës 

gramatikore me gabime 

të vogla (p.sh. gabimet që 

kanë të bëjnë me 

përdorimin semantik të  

parafjalëve për dhe mbi, 

përemrit i vet/ i tij, 

përdorimi i drejtë i 

ndërtimeve të tipit lidhur 

me këtë, duke marrë 

parasysh dhe i 

përemrave: që, i cili, e 

cila, të cilët etj.). 

 

1 pikë 

 

Respektimi i normës 

drejtshkrimore me 

gabime të pakta 

(p.sh. ndonjë 

mospërdorim i drejtë i 

shenjave të pikësimit, 

mosrespektimi i 

rregullave të shkrimit të 

fjalëve bashkë dhe 

ndaras, mospërdorimi i 

drejtë i zanores ë, 

moszbatimi i rregullave 

sipas të cilave nuk 

shkruhet 

bashkëtingëllorja j).  

1 pikë 

 

Gjithsej  2 pikë 

 Ndan qartë 

hyrjen, 

shtjellimin dhe 

përfundimin, por 

nuk i ndan 

paragrafët 

brenda 

shtjellimit. 

 

 1 pikë 

 


