
U D H Ë Z I M
Koha për zgjidhjen e testit është 70 minuta.

Mos e hap testin dhe mos fillo t’i zgjidhës detyrat para se të japë leje mësimdhënësi kujdestar.

Testi DUHET të jetë i shkruar me laps kimik ose me stilolaps.
Shkruaj lexueshëm dhe me shkronja dore. 
Nëse shkruan me shkronja shtypi, thekso shkronjën e madhe atje ku duhet të jetë. Respekto 
rregullat gramatikore dhe drejtshkrimore. Nëse mendon se ke gabuar në zgjidhjen e detyrës, 
vendos një vijë të kryqëzuar (X) mbi të dhe zgjidhe përsëri.

Nuk guxon ta përdorësh korrektorin.
Detyrat nuk e ke për detyrë t’i zgjidhësh me rend ashtu siç janë dhënë në test.
Nëse e përfundon punën më parë, kontrolloji edhe një herë zgjidhjet tua.

Detyra do të vlerësohet me zero pikë nëse:
→ është e pasaktë
→ është e palexueshme dhe nuk është e qartë 
→ është e shkruar me laps grafit/të thjeshtë
→ është shkruar ose rrethuar edhe përgjigjja e saktë dhe e pasaktë

ME FAT!
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Lexo me kujdes ilustrimin, lexo tekstin dhe përgjigju në pyetjet 1, 2, 3 dhe 4.

Historia e elektrifikimit të Malit të Zi
 Elektrifikimi i Malit të Zi ka filluar në decenien e parë të shekullit XX. Tradita e gjatë më se një shekull 
ka filluar vetëm pas 28 vjetësh nga ndërtimi i centralit të parë elektrik në botë, të cilin në Nju Jork e ka ngritur 
shpikësi i njohur amerikan T. A. Edison.
           Gjithçka ka filluar më 19 gusht të vitit 1910, kur, me rastin kurorëzimit të Nikollës I Petroviq në Cetinë, 
është lëshuar në punë centrali i parë elektrik në Mal të Zi. Në kornizat e sotme, ai ishte një central i vogël elektrik, 
me dy motor dizel, që kishin një fuqi prej 110 kW. Gjatë vitit fuqia e tyre është rritur për dy herë në 220 kW. 
Centrali shërbente për ndriçimin e Oborrit të Ndërtesës së Zetës, rrugës kryesore të qytetit dhe disa shtëpive të 
malazezëve në zë. Menjëherë pas lëshimit në punë të centralit të vogël elektrik nëpër Mal të Zi filluan të hapen 
edhe centrale të tjera elektrike dhe kështu edhe qytetet tjera dhe banorët tjerë në Mal të Zi filluan të gëzonin 
përparësitë të cilat me veten i sillte rryma elektrike – Tivari në vitin 1913, Kotori në vitin 1916, Herceg Novi në 
vitin 1925, Podgorica dhe Nikshiqi në vitin 1927, Risani në vitin  1928, Kollashini në vitin 1929, Ulqini në vitin 
1930, Zelenika në vitin 1935, Perasti në vitin 1936, Plevla në vitin 1937, Tivati në vitin 1939 dhe kështu më radhë.
                Përveç objekteve prodhuese në Mal të Zi është ndërtuara edhe rrjeti i rëndësishëm me nivele të 
ndryshme të tensionit me largpërçues, trafostacione dhe objekte të tjera, si dhe rrjeti shpërndarës shumë i 
fragmentuar nëpër të gjitha vendet e populluara të vendit tonë.      

 (http://cedis.me/) 

Energjia e marrë 
sipas muajve

Sistemi shpërndarës elektrik i Malit të Zi

Vendet matëse të lexuara 

Të palexuara Të lexuara 

NËNTOR

Shfrytëzuesit e sistemit shpërndarës 
elektrik për muajin paraprak kanë 
marrë gjithsej 203.732.637 kWh të 
energjisë elektrike.
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Energjia e marrë 
nëpër rajone

Nikshiq

Podgoricë, Cetinë dhe Danillovgrad

Beran, Rozhajë, Plavë, Andrievicë, 
Guci dhe Petnjicë 

Tivar, Budvë dhe Ulqin

Herceg Novi, Tivat dhe Kotor 

Biello Pole, Kollashin dhe Mojkovac

Plevle, Zhabjak, Shavnik

matës të 
ri të vendosur

vlera e punëve 
në mirëmbajtje

shfrytëzues
të ri 

intervenime
në terren 
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Lexo me kujdes ilustrimin, lexo tekstin dhe përgjigju në pyetjet 1, 2, 3 dhe 4. 1. Sa vende matëse janë lexuar në nëntor të vitit 2019?

_____________________________________________________________________________
1 pikë

2. Cili rajon ka marrë më së shumti energji elektrike në nëntor të vitit 2019

_____________________________________________________________________________
1 pikë

3. Nëse pohimi është i saktë rretho S, ndërsa nëse është i pasaktë rretho P.

Në Mal të Zi në nëntor ka pasur 755 intervenime në terren. S             P
Centrali i parë elektrik në Mal të Zi është lëshuar në punë më 19 gusht të 
vitit 1910. S             P

Centrali i parë elektrik ka ndriçuar disa shtëpi të malazezëve në zë. S             P

1 pikë

4. Centrali i parë i vogël elektrik në Mal të Zi është lëshuar në punë me rastin e: 

 1. ndërtimit të centralit elektrik në Nju Jork

 2. kurorëzimit të Nikollës I Petroviq në Cetinë

 3. ndriçimit të disa shtëpive të malazezëve në zë

 Rretho numrin para përgjigjes së saktë.
1 pikë

5. Ktheji foljet e formës joveprore në veprore.
 u laka  ____________________
 u renditsha  ____________________

1 pikë

6. Numrin e dhënë shkruaje me shkronja.

17 ________________________________________________________________________
1 pikë
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Lexo tekstin në vazhdim pastaj zhvillo detyrat 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dhe 15.

***
    Në mesditë, megjithëse dielli përvëlonte, turma të mëdha ushtarësh po dyndeshin 
drejt gardhit të madh për të parë atë që do të ndodhte. Gardhi qe ngritur me një shpejtësi 
të tillë saqë shumicës së ushtarëve nuk u kishte rënë rasti ta shihnin. Vërtet gardhi ishte i 
zakonshëm, por, me sa thoshin, ajo që do të ndodhte prapa tij, në zonën e shkretë midis 
mureve të kështjellës dhe gardhit, do të ishte krejtësisht e jashtëzakonshme.
     Të gjithë u bindën se prapa gardhit do të ndodhte vërtet diçka e rëndësishme, kur 
panë një grumbull oficerësh të lartë që po vinin nga qendra e kampit dhe sidomos kur, prapa 
ushtarëve, panë rojet e kryekomandantit dhe pastaj vetë Tursun Pashanë, që erdhi dhe qëndroi 
në këmbë mbi një vend pak të lartë.
     Ndërkaq, një hingëllimë e ndërprerë, që më shumë i ngjante një gulçimi, tregoi se 
ajo që do të ndodhte, kishte lidhje vërtetë me një kalë. Nuk kaluan shumë çaste dhe pothuaj 
të gjithë panë kalin, kur ai u sul përtej gardhit fare vetëm në zonë e shkretë. Ishte i bardhë. 
Askush nuk kishte hipur mbi të dhe askush nuk e ndiqte. Kali vrapoi një copë herë me galop të 
çrregullt, pastaj qëndroi, shkrofëtiti, goditi tokën me patkonj e ngriti kokën përsëri, shkrofëtiti  
sikur kërkonte në erë diçka të padukshme dhe vrapoi në drejtim të lumit.
   -Ai kërkon ujin. E shikoni si kërkon ujin?
   -Ka etje. Duket që ka etje.
  -E kanë lënë disa ditë pa ujë.
   -Me siguri, i kanë dhënë të hajë elb dhe kripë.
   -Thonë se do të gjejë ujësjellësin.
   -S’ dihet.

***
     Më në fund, ata na e prenë ujin. Kur kali i bardhë filloj të vërtitej si një mallkim rrotull 
mureve të kështjellës, ne e kuptuam se kjo ishte një mënyrë për të kërkuar ujin. Ne mund ta 
qëllonim dhe ta vritnim kalin që në fillim, por nuk e bëmë vetë këtë gjë, sepse duke vrarë kalin, 
do t’i bindnim ata se diku nën tokë kalon ujësjellësi ynë dhe atëherë ata do të bënin çmos për 
ta gjetur. Kurse ne akoma kishim shpresë se ata mund të hiqnin dorë nga kërkimi i ujësjellësit, 
në qoftë se kali nuk e gjente dot.
     Gjatë kohës që kali vërtitej, ne e ndiqnim me gjak të ngrirë çdo lëvizje të tij. Dy-tri herë 
ai u ndal në pikat ku kalonte ujësjellësi dhe në ato çaste ne mbyllnim sytë me tmerr. Njëri nga 
ushtarët nuk duroi dot më dhe qëlloi me shigjetë. Kali i plagosur më në fund e gjeti ujin. Ne 
vrapuam të mbushnim të gjitha enët, ndërsa ata gërmonin me tërbim si hiena.
     Vajzat tona, kur e panë ujin që shpërtheu dhe pellgun që po krijohej mbi gropën e 
madhe që dukej si varr i hapur, filluan të qanin.
     Gjithë atë ditë ne vazhduam të gërmonim pusin e thellë nën bodrumet e kështjellës. 
Gjithë natën, ata festuan prerjen e ujit. Pastaj papritur ra alarmi. Gjergji ynë, që siç duket, mori 
vesh prerjen e ujit, sulmoi.
     Ka kaluar mesnata. Alarmi vazhdon. Kampi i tyre i madh përpëlitet e gulçon sikur po e 
presin me gërshërë nga të katër anët. Gjergji ishte atje poshtë, midis tyre.

7. Shkruaj titullin e veprës nga i cili është fragmenti i veçuar si dhe emrin dhe 
 mbiemrin e autorit të tij.

___________________________  ______________________________
2 pikë
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8.   Cilës gjini letrare i përket ky fragment? 

_______________________________________
1 pikë

9.  A) Cila formë e të shprehurit mbizotëron në këtë tekst?

 1. përshkrimi 

 2. dialogu 

 3. monologu

 4. rrëfimi 

 Rretho numrin para përgjigjes së saktë.
1 pikë

B) Cila formë e të shprehurit është e pranishme në paragrafin me shkronja të zeza të trasha?

___________________________________________________________________________
1 pikë

10.  Nënvizo dy fjalë të cilat kanë të bëjnë me personazhet kryesore në tekst.

  na	  vërtitej	 u	ndal	 i	plagosur	  ata		  i	bardhë
1 pikë

11. Çfarë simbolizon kështjella në vepër?

___________________________________________________________________________
1 pikë

12. A) Pse është e rëndësishme gjetja e burimit të ujit për Tursun Pashain?  

___________________________________________________________________________
1 pikë

B) Përshkruaj si paraqitet gjendja e kështjellarëve në fragment? 

___________________________________________________________________________

1 pikë

13. Më në fund, ata na e prenë ujin. 
 Nga fjalia e dhënë përshkruaje:
 kryefjalën  __________________       kallëzuesin  __________________ 

2 pikë
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14. Gardhi qe ngritur me një shpejtësi të tillë saqë shumicës së ushtarëve nuk u kishte rënë 
 rasti ta shihnin.

 Fjalët e veçuara lidhi me rasën përkatëse. Kujdes, një rasë është e tepërt.

 gardhi                           emërore
 shumicës                                gjinore
 ushtarëve                               dhanore
                                                kallëzore  

1 pikë

15. A) Në fjalitë e mëposhtme vendose presjen atje ku duhet të jetë:

 1. Ishim siç thuhet ngrij e shkrij. 
 2. Jemi mbledhur te portat gati për t’i hapur e për t’u hedhur mbi ta po të jepet urdhri.  

2 pikë

 B) Shkruaj çfarë ndahet me presje në fjalitë e mëparshme.

 1. _______________________________________________

 2. _______________________________________________  
2 pikë

16. Nga parashtesa zh dhe folja vendos shkruaje një fjalë.

_______________________________________
1 pikë

17. Shkruaji sinonimet e fjalëve të nënvizuara në fjalinë: Duke jetuar i ngujuar, në vetmi  
 dhe pamëshirë, veziri u kujtua më gjallërisht për prejardhjen dhe vendin e tij.

 ngujuar ____________________________

 prejardhjen ____________________________
2 pikë

18.  Lexo fjalinë dhe pjesën e nënvizuar shkruaje në numrin njëjës.
 
 Lexuesit e kanë lavdëruar librin e ri të autorit.

___________________________________________________________________________
1 pikë

19.  Pranë emrit të personazheve shkruaje titullin e veprës dhe emrin dhe mbiemrin e 
 autorit të saj.

Milosau dhe Rina _____________________ ________________________
       (titulli i veprës)             (emri dhe mbiemri i autorit)

2 pikë
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20. Me 80-180 fjalë shkruaje një hartim që ka lidhshmëri të plotë me temën 
 Një zanat i vjetër.
 
Në hartim:
 → Shkruaj disa profesione me të cilat të rinjtë merren sot. Përshkruaje një të cilin e 
konsideron si profesionin me interes.
 → Cilin nga zanatet e vjetra do ta veçoje si një zanat interesant (këpucëtar, 
rrobaqepës, kovaç, oxhakpastrues, orëtar...)? Shkruaj përse.
 → Përshkruaje zanatin të cilin e ke veçuar.
 → Nëse do të duhej të zgjedhësh në mes të dijes së sotme dhe zanatit të vjetër, çfarë 
do të zgjedhësh? Shkruaj përse.

Bëj kujdes për rregullat gramatikore dhe drejtshkrimore. Shkruaj lexueshëm dhe respekto 
kërkesën për numrin e fjalëve +/- 10% (vlerësohet	hartimi	që	ka	nga	72	deri	në	198	fjalë;	nëse	
hartimi	ka	më	pak	se	72	fjalë	NUK	LEXOHET	FARE,	kurse	në	fjalën	e	198-të	NDËRPRITET	leximi).

18 pikë

NJË ZANAT I VJETËR
PLANI PËR SHKRIMIN E HARTIMIT

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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HARTIMI
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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