
 
 

SKEMA E VLERËSIMIT TË  TESTIT TË PROVIMIT TË MATURËS DHE PROVIMIT PROFESIONAL 

NGA GJUHA SHQIPE DHE LETËRSIA, QERSHOR 2022 

 

 
1. Nxënësi/nxënësja* merr gjithsej 2 pikë nëse ka shkruar: Anët pozitive të përdorimit të  
    Internetit janë se ndihmon në rritjen e potencialit për të mësuar si dhe nxitë marrëdhëniet  
    shoqërore, kurse rreziqet janë varësia, ekspozimi ndaj materialeve jo të përshtatshme,   
    humbja e kohës.   
     
    Nxënësi merr 1 pikë për përgjigje pjesërisht të saktë, nëse ka shkruar veç anët pozitive ose  
    ato negative të përdorimit të internetit. 
 
2. Është rrethuar numri 1: Përkrahje morale dhe edukative – 1 pikë      

   
3. Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Facebook 

     

4. Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Përdoruesit mund t’i bashkohen grupeve me interesa  

    të përbashkëta, të organizuara sipas vendit të punës, shkollës ose kolegjit.  

    

5. Gjithsej 1 pikë për përgjigje plotësisht të saktë: WhatsApp u themelua në vitin 2009 nga  

     amerikani Brian Acton dhe ukrainasi Jan Koum.  

      

6.  Është rrethuar numri 1: lirikë filozofike – 1 pikë    

      

7. Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: tercinë ose strofë treshe   

 

8. Gjithsej 2 pikë:  

A) Nxënësi merr 1 pikë nëse ka rrethuar numrin 2: vetëflijimit në emër të dashurisë dhe 
jetës 

 

B) Nxënësi merr 1 pikë nëse e argumenton përgjigjen: Poezia ka një rrëfim në vetë të parë 

që të emocionon me mënyrën se si përshkruhet thelbi i kuptimit të jetës si vetëflijim në 

shërbim të të tjerëve e përgjigje të tjera që argumentojnë vetëflijimin në poezi. 

  

9. Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Un’ik liqerit zemërak      

     

10. Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Xha Gorio- Honore de Balzak 
 

_______________________________  
*Në tekstin e mëtejshëm nxënësi 
     



 
      

11. Është rrethuar numri 2: monologu – 1 pikë    

 

12. Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: mospërfillja ose mos respekti ndaj babait, etj. 

 

 

13. Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Xha Gorio 

  

14. Gjithsej 2 pikë:  

A) Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: rryma letrare e bejtexhinjve 
 

B) Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Hasan Zyko Kamberi, Nezim Frakulla, Muhamet 

Kyçyku etj. 

 

15. Nxënësi merr 2 pikë nëse ka shkruar dy tipare themelore të poetikës së lëvizjes “Stuhi e  

       vrull”: Ndjenja e dashurisë për natyrën, arti si përçues i ideve dhe kritikës, individualizmi   

       dhe titanizmi (arti si shprehje e natyrës së lirë krijuese dhe si shfaqje e fantazisë së   

       gjeniut njerëzor, lind nga forcat instiktive të individit, nuk respekton rregulla dhe parime,  

       por i bindet vetëm forcës së pakufizuar të ndjenjave) dhe përgjigje të ngjashme. 

 

        Nxënësi merr 1 pikë për përgjigje të pjesshme, vetëm veçimin e saktë të një tiparit   

        themelor të poetikës së lëvizjes “Stuhi e vrull”. 

 

16. Gjithsej 3 pikë:  

A) Nxënësi merr 1 pikë nëse ka rrethuar numrin 4: kulti i atdheut i natyrës dhe i 
ndjenjës 

 

B) Nxënësi merr 2 pikë nëse e argumenton përgjigjen: Letërsia romantike shqiptare 

vë në dukje tiparet  e një heroi i cili  ishte një njeri i thjeshtë, luftëtar, i ditur dhe i 

angazhuar për të ardhmen e atdheut; ku trajtohen tema personale kombëtare e 

universale dhe përgjigje të tjera që e karakterizojnë romantizmin shqiptar.    

 

Nxënësi merr 1 pikë për përgjigje të pjesshme, nëse tregon vetëm çfarë vë në   

dukje letërsia romantike shqiptare ose nëse jep argumentimin e formës së  

përgjithshme ku trajtohen temat personale kombëtare e universale dhe përgjigje  

të tjera të pjesshme. 

 

17. Gjithsej 3 pikë:  

A) Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Dr. Gjilpëra 
 

B) Nxënësi merr 2 pikë nëse ka shkruar: Në fragment shfaqet lufta e brendshme e 

intelektualit shqiptar dhe përpjekjet e tij për t’u kthyer në atdhe në një fazë 



 
kritike të tij; Dr. Gjilpëra është një hero autobiografik sepse përmbledh ide që 

janë të autorit, ide e mendime të larta qytetarie në shërbim të jetës kolektive, 

etj. 

 
 

                     Nxënësi merr 1 pikë për përgjigje të pjesshme, nëse tregon vetëm për idetë që  

                     përfaqëson personazhi në këtë fragment por pa treguar se idetë e kujt i  

                     përfaqëson ai ose të kundërtën.                       

 

18. Nxënësi merr 1 pikë nëse shkruan: Faik Konica  

 

19. Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: Roman i pambaruar  

 
20. Nxënësi merr 1 pikë nëse ka shkruar: 1. sqepar; 2. squfur; 3.zbokth 
 

21. Gjithsej 2 pikë nëse ka shkruar: Koha e tashme, mënyra kushtore. 

      Nxënësi merr 1 pikë për përgjigje të pjesshme nëse ka shkruar: vetëm kohën e foljes ose  

      vetëm mënyrën e saj.  

  

22. Është rrethuar numri 4: Tetë Nëntori – 1 pikë  

 

23. Gjithsej 2 pikë nëse ka shkruar saktë të gjitha shenjat e pikësimit:  Shkoi dhe një herë  

       pëllëmbën mbi fytyrë e sikur u qetësua[.]  Më merret fryma[,]  më ndalet zemra[,]   

       mundohem të kapem pas ajrit[,] thërres[.] Po më kot[!] Zaharia thirri të vetët[,] por  

       s[‘]pati nevojë t[‘]i thërriste[,] se të gjithë iu gjendën aty[.]  

 

       Nxënësi merr 1 pikë për shtatë shenja të pikësimit të shkruara saktë. 

 

24. Skema e vlerësimit të tekstit funksional 

 

FORMA DHE 
PËRMBAJTJA E TEKSTIT 

3 pikë  

GJUHA  
3 pikë 

STILI 
 2 pikë 

Të gjitha të dhënat e 

shkruara në udhëzim 

janë renditur sipas 

parimeve të hartimit të 

tekstit. 

3 pikë 

 

Në tekst nuk ka gabime 

gramatikore dhe 

drejtshkrimore.  

3 pikë 

 

Norma drejtshkrimore dhe 

gramatikore pjesërisht është 

respektuar, por ka lëshime si: 

Fjalitë janë ndërtuar 

qartë dhe janë në 

përputhje me 

përmbajtjen dhe 

formën e tekstit. 

2 pikë 

 



 
Të gjitha të dhënat janë 

renditur mirë, por 

mungon ndonjë e dhënë 

që e vështirëson 

kuptimin e tekstit, 

përkatësisht elementi 

kryesor që nuk e 

përmbys formën e 

tekstit. 

2 pikë 

 

Mungojnë shumë të 

dhëna, por teksti 

kuptohet. 

1 pikë 

 

Nuk është respektuar 

forma e dhënë ose 

përmbajtja e tekstit 

është e pakuptueshme. 

0 pikë 

- përdorimi i shenjave  

  të pikësimit 

- përdorimi i drejtë i  

  pjesëve gramatikore 

2 pikë 

 

Normat gramatikore dhe 

drejtshkrimore janë 

respektuar pjesërisht: 

- nuk përdoret si duhet  

  gjuha letrare, por e     

  folura dialektore 

- gabon në përdorimin    

  e shenjave të pikësimit  

  (p.sh. nuk përdor presjen  

  gjatë numërimit, gjatë  

  ndërtimit të fjalive të  

  nënrenditura 

  dhe/apo  

- gabon në përdorimin e  

  parafjalëve... 

1 pikë 

 

Në tekst ekzistojnë tri apo më 

shumë gabime thelbësore të 

gjuhës standarde (përdorimi i 

gabuar i rasave, gabime në 

përdorimin e shkronjës së 

madhe, nuk respekton 

rregullat e shkrimit të fjalëve 

bashkë dhe ndaras, zbatimi i 

njohurive për alternimin e 

zanoreve, gabon në 

përdorimin e zanores ë, nuk 

zbaton rregullat sipas të cilave 

nuk shkruhet bashkëtingëllorja 

j, gabon në përdorimin e 

trajtës mohuese. 

0 pikë 

Në tekst ka gabime 

stilistike (p.sh. 

përsëritja e fjalëve të 

njëjta në një fjali ose në 

fjalitë që pasojnë/ 

drejtohet në mënyrë të 

gabuar/ përdorimi i 

pleonazmës/ mungesë 

e të shprehurit/ 

theksimi i tepruar i të 

dhënave. 

1 pikë 

  

Fjalitë nuk janë 

ndërtuar mirë, janë të 

paqarta, të 

papërfunduara... 

0 pikë 

 

 

     



 
25. Skema e vlerësimit të esesë:  

Elementet epike dhe lirike në veprën “ Lahuta e Malcis”- Gjergj Fishta 
 
Përmbajtja 7 pikë 
 

Respektimi i kërkesave të 

dhëna 

Hartimi i një teksti që i përshtatet kërkesave të dhëna: 

- shkruan për veçoritë e eposit, strukturën e tekstit dhe   

  periudhën historike në vepër (1 pikë)  

- tregon, dallon elementet epike dhe ato lirike në vepër    

   (1 pikë) 

- shkruan për veçoritë artistike të veprës (1 pikë) 

Gjithsej 3 pikë  

Mendimi kritik, përdorimi i 

të dhënave, argumentimi 

dhe dhënia e qëndrimit 

personal, mendimit idesë... 

Krijimi i tekstit: 

- qasja origjinale/ kreative ndaj temës (1 pikë) 

- përdorimi dhe lidhja e shembujve relevant gjatë  

  hartimit të temës/ të dhënave në zhvillimin e temës    

   (1 pikë) 

- argumentimi i hollësishëm dhe lidhja e shembujve/ të  

   dhënave në zhvillimin e temës (1 pikë) 

- argumentimi me fakte dhe qëndrime personale   

   (1 pikë) 

Gjithsej 4 pikë 

 

Gjuha dhe struktura e tekstit – 6 pikë  

 

GJUHA  
3 pikë  

STILI 
2 pikë 

FORMA GRAFIKE E 
TEKSTIT  
 1 pikë 

Në tekst nuk ka gabime 

gramatikore dhe drejtshkrimore.  

3 pikë 

 

Norma drejtshkrimore dhe 

gramatikore përgjithësisht  

respektohet dhe është përdorur si 

e tillë: 

- përdorimi i shenjave të   

  pikësimit dhe i formulimeve  

  gjuhësore 

2 pikë 

 

Fjalitë janë ndërtuar 

qartë dhe janë në 

përputhje me 

përmbajtjen dhe 

formën e tekstit. 

2 pikë 

 

Në tekst ka gabime 

stilistike (p.sh. 

përsëritja e fjalëve të 

njëjta në një fjali ose 

në fjalitë që pasojnë/ 

drejtohet në mënyrë 

Përshtatja e organizimit 

të tekstit duke 

përshtatur formën e 

shkrimit me anën 

logjike (ndahen qartë 

hyrja, zhvillimi dhe 

përfundimi) 

2 pikë 

 

Mospërshtatja e formës 

së tekstit strukturës së 

tij logjike (nuk ndahen 



 
Normat gramatikore dhe 

drejtshkrimore janë respektuar 

pjesërisht: 

- nuk përdoret si duhet gjuha  

  letrare, por e folura dialektore 

- gabon në përdorimin e shenjave  

  të pikësimit (p.sh. nuk përdor  

  presjen gjatë numërimit, gjatë  

  ndërtimit të fjalive të  

  nënrenditura 

  dhe/apo  

- gabon në përdorimin e  

  parafjalëve... 

1 pikë 

 

Në tekst ekzistojnë tri apo më 

shumë gabime thelbësore të 

gjuhës standarde (përdorimi i 

gabuar i rasave, gabime në 

përdorimin e shkronjës së madhe, 

nuk respekton rregullat e shkrimit 

të fjalëve bashkë dhe ndaras, 

zbatimi i njohurive për alternimin 

e zanoreve, gabon në përdorimin 

e zanores ë, nuk zbaton rregullat 

sipas të cilave nuk shkruhet 

bashkëtingëllorja j, gabon në 

përdorimin e trajtës mohuese. 

0 pikë 

të gabuar/ përdorimi 

i pleonazmës/ 

mungesë e të 

shprehurit/ theksimi i 

tepruar i të dhënave. 

1 pikë 

  

Fjalitë nuk janë 

ndërtuar mirë, janë 

të paqarta, të 

papërfunduara... 

0 pikë 

 

hyrja, zhvillimi dhe 

përfundimi). 

0 pikë 

 

 

 

Skema e vlerësimit të esesë:  

Jeta e një adoleshenti  

Përmbajtja 7 pikë 

 

Respektimi i kërkesave të 

dhëna 

Hartimi i një teksti që i përshtatet kërkesave të dhëna: 

- shkruan për nevojat që ka një adoleshent në rrethin  

   ku jeton (1 pikë)  

- tregon si ndikon shkolla dhe rrethi shoqëror në jetën  

   e një adoleshenti (1 pikë) 

- shkruan sa është e përmbushur jeta kulturore e një  



 
   adoleshenti në qytetin tënd, jep propozime për  

    favorizimin e statusit të tij në mjedisin ku jeton  

     (1 pikë) 

Gjithsej 3 pikë  

Mendimi kritik, përdorimi i 

të dhënave, argumentimi 

dhe dhënia e qëndrimit 

personal, mendimit idesë... 

Krijimi i tekstit: 

- qasja origjinale/ kreative ndaj temës (1 pikë) 

- përdorimi dhe lidhja e shembujve relevant gjatë  

  hartimit të temës/ të dhënave në zhvillimin e temës    

   (1 pikë) 

- argumentimi i hollësishëm dhe lidhja e shembujve/ të  

   dhënave në zhvillimin e temës (1 pikë) 

- argumentimi me fakte dhe qëndrime personale   

(1 pikë) 

Gjithsej 4 pikë 

 

Gjuha dhe struktura e tekstit – 6 pikë  

 

GJUHA  
3 pikë  

STILI 
2 pikë 

FORMA GRAFIKE E 
TEKSTIT  
 1 pikë 

Në tekst nuk ka gabime 

gramatikore dhe drejtshkrimore.  

3 pikë 

 

Norma drejtshkrimore dhe 

gramatikore përgjithësisht  

respektohet dhe është përdorur si 

e tillë: 

- përdorimi i shenjave të   

  pikësimit dhe i formulimeve  

  gjuhësore 

2 pikë 

 

Normat gramatikore dhe 

drejtshkrimore janë respektuar 

pjesërisht: 

- nuk përdoret si duhet gjuha  

  letrare, por e folura dialektore 

- gabon në përdorimin e shenjave  

  të pikësimit (p.sh. nuk përdor  

  presjen gjatë numërimit, gjatë  

Fjalitë janë ndërtuar 

qartë dhe janë në 

përputhje me 

përmbajtjen dhe 

formën e tekstit. 

2 pikë 

 

Në tekst ka gabime 

stilistike (p.sh. 

përsëritja e fjalëve të 

njëjta në një fjali ose 

në fjalitë që pasojnë/ 

drejtohet në mënyrë 

të gabuar/ përdorimi 

i pleonazmës/ 

mungesë e të 

shprehurit/ theksimi i 

tepruar i të dhënave. 

1 pikë 

  

Përshtatja e organizimit 

të tekstit duke 

përshtatur formën e 

shkrimit me anën 

logjike (ndahen qartë 

hyrja, zhvillimi dhe 

përfundimi) 

2 pikë 

 

Mospërshtatja e formës 

së tekstit strukturës së 

tij logjike (nuk ndahen 

hyrja, zhvillimi dhe 

përfundimi). 

0 pikë 

 

 



 
  ndërtimit të fjalive të  

  nënrenditura 

  dhe/apo  

- gabon në përdorimin e  

  parafjalëve... 

1 pikë 

 

Në tekst ekzistojnë tri apo më 

shumë gabime thelbësore të 

gjuhës standarde (përdorimi i 

gabuar i rasave, gabime në 

përdorimin e shkronjës së madhe, 

nuk respekton rregullat e shkrimit 

të fjalëve bashkë dhe ndaras, 

zbatimi i njohurive për alternimin 

e zanoreve, gabon në përdorimin 

e zanores ë, nuk zbaton rregullat 

sipas të cilave nuk shkruhet 

bashkëtingëllorja j, gabon në 

përdorimin e trajtës mohuese. 

0 pikë 

Fjalitë nuk janë 

ndërtuar mirë, janë 

të paqarta, të 

papërfunduara... 

0 pikë 

 

 

 

 

 

 


