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SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT  

 

 
 

Lënda: Histori arti                                                                                       

 

 
Udhëzime të përgjithshme 

 Testi përmban në total 40 pikë. 

 Testi ka 20 pyetje: 10 me zgjedhje dhe 10 me zhvillim. 

 Për pyetjet me zgjedhje përgjigjja e saktë vlerësohet me një pikë. 

 Për pyetjet me zhvillim janë dhënë modele përgjigjesh të sakta. 

 

Shënim:  
 Në skemën e vlerësimit të testit, për pyetjet me zhvillim janë dhënë modele përgjigjesh të sakta. 

Nxënësi do të marrë pikët e merituara edhe nëse ai ka dhënë përgjigje me fjalë të tjera por që janë 

brenda kontekstit të përgjigjes së saktë.  

 Në pyetjet me zhvillim, ku kërkohen dy, tre apo katër nga të gjitha përgjigjet e sakta të mundshme, në 

rast se nxënësi ka dhënë aq përgjigje të sakta sa i kërkohen nga pyetja, atëherë atij do t’i jepen të gjitha 

pikët maksimale me të cilat është vlerësuar pyetja. 

 Nxënësi do të marrë aq pikë sa është vlerësuar pyetja edhe në rast se ai ka dhënë më shumë përgjigje të 

sakta nga sa i kërkohen.  

 Nxënësi merr pikë duke dhënë përgjigje sipas formimit të tij edhe nga lëndët e tjera. Kalimi nga njëra 

pikë te tjetra e një problemi nuk e ndëshkon në pikëzim, pasi ato lidhen me njëri-tjetrin 

 

Pyetjet me zgjedhje 
 

 

Numri i Pyetjes  
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2 
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7 

 

8 
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10 

 

Përgjigja e saktë varianti A 

B B C A B C A A D C 

Përgjigja e saktë varianti B C A A D C   B B C A  B 
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Pyetjet me zhvillim 
 

Pyetja 11  3 pikë 

Model përgjigjeje 

 shtjellohet tema e amazonave; 

 ka një emblemë të madhe; 

 emblema është e rrethuar me 4 breza me motive gjeometrike; 

 në një grup tjetër përfytyrohen dy amazone që sulmojnë  një grek të gjunjëzuar; 

 figurat janë dhënë në lëvizje (me gjyra të gjalla), (të pasura me nuanca)    

Nxënësi vlerësohet me: 

3 pikë Nëse shkruan tre tipare të mozaikut të kërkuar; 

OSE 

2 pikë  Nëse shkruan dy tipare të mozaikut të kërkuar; 

1 pikë  Nëse shkruan një tipar të mozaikut të kërkuar; 

0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 

 
 

Pyetja 12  3 pikë            

Model përgjigjeje         

 banesa të lidhura me kultin;   

 banesa të lidhura me vdekjen; 

 ndërtesa të lidhura me kultin;  

 ndërtesa të lidhura me vdekjen; 

 gurë të mëdhenj/megalitikë; 

 guri i gjatë/menhir deri 20 metra lartësi; 

 gurë tavoline/dolmen-të vendosur horizontalisht në tokë; 

 gurë të rrumbullakët/cromlech – të vendosur në mënyrë rrethore; 

Nxënësi vlerësohet me: 

 

3 pikë Nëse shkruan tre forma të skulpturës;  

OSE 

2 pikë  Nëse shkruan dy forma të skulpturës; 

1 pikë  Nëse shkruan një formë të skulpturës; 

0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 

 
 

Pyetja 13  3 pikë   
 

Model përgjigjeje  
a)  për të theksuar idenë mistike; 

b) figurat janë dhënë pa perspektivë; 

c) figurat janë pa mjedis konkret/jashtë kohës dhe hapësirës; 

Nxënësi vlerësohet me: 

3 pikë  Nëse  shkruan tre ndër arsyet që kërkohen; 

OSE 

2 pikë  Nëse  shkruan dy ndër arsyet që kërkohen; 

1 pikë  Nëse  shkruan një ndër arsyet që kërkohen; 

0 pikë   Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
 

             
 

Pyetja 14  2 pikë 
      

Përgjigje  
a)  të shfaqte ndjenjën e dashurisë për vendin nëpërmjet subjekteve; 

- synimi ishte të ngrinin probleme të karakterit shoqëror;  

b) shprehja e shijes për ekzotikën , me subjekte si pazaret, kurbatkat, etj. 
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Nxënësi vlerësohet me: 

2 pikë  Nëse jep dy qëllime; 

OSE 

1 pikë  Nëse jep një qëllim; 

0 pikë   Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 

             
 

Pyetja 15   3 pikë 

Përgjigje:           

 

a) realist; 

b) frymëzues; 

c) shprehës i dashurisë për atdheun; 

d) shprehës i dashurisë për popullin e thjeshtë; 
 

Nxënësi vlerësohet me: 
 

3 pikë  Nëse shkruan tre tipare për figurat e kërkuara;  

OSE 

2 pikë  Nëse shkruan dy tipare për figurat e kërkuara;  

1 pikë  Nëse shkruan një tipar për figurat e kërkuara;   

0 pikë   Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 

             
 

Pyetja 16  3 pikë 

Model përgjigjeje 

a) ikonografia; 

b) peizazhe me kështjella shqiptare; 

c) pazare të vjetra; 

d) natyra të qeta/me objekte nga jeta fshatare shqiptare. 

 

Nxënësi vlerësohet me: 

 

3 pikë  Nëse shkruan tre tipare të pikturës së autoreve të kërkuara; 

          OSE 

2 pikë  Nëse shkruan dy tipare të pikturës së autoreve të kërkuara; 

1 pikë Nëse shkruan një tipar të pikturës së autoreve të kërkuara; 

0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 

 

                 

 

Pyetja 17  3 pikë 

Model përgjigjeje 

 

 artin figurativ;  

 letërsinë; 

 muzikën. 

 

Nxënësi vlerësohet me: 

3 pikë  Nëse liston  tre fusha nga rryma e kërkuar;  

          OSE 

2 pikë  Nëse liston  dy fusha nga rryma e kërkuar; 

1 pikë Nëse liston një fushë nga rryma e kërkuar;   

0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
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Pyetja 18  3 pikë 

Përgjigje:              

  Paraqitja e thellësisë së hapësirës; 

 rregullat e perspectives; 

 beson se piktori duhet të bazohet në vëzhgimin e natyrës; 

 vlerësimi i përvojës; 

 vëzhgimi i realitetit duhet ta nxisë artistin të paraqesë të njejtën atmosferë ku ndodhen objektet; 

 përdorimi i teknikës së sfumaturës/kalimi i butë i tonaliteteve nga një ngjyrë te tjetra; 

 imazhe pa konture/të orientuara në shumë drejtime; 

 krijon një botë të paqëndrueshme(si drita objekte/lagështia e ajrit/lëvizja e figurave); 

 drita e shpërndarë mbështjell në uniformitet çdo gjë; 

 me ëmbëlsi të hollë jep në portrete gjendjen shpirtëore të personazheve; 

Nxënësi vlerësohet me: 

 

3 pikë Nëse jep tre tipare nga vepra e autorit të kërkuar; 

         OSE 

2 pikë  Nëse jep  dy tipare nga vepra e autorit të kërkuar; 

1 pikë  Nëse jep një tipar nga vepra e autorit të kërkuar; 

0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 

             

Pyetja 19  3 pikë            

Përgjigje: 

 objekteve të krijuar me teknika të ndryshme në formën e skulpturës/të çliruar nga banaliteti i 

tyre; 

 reflektim mbi vlerat e shoqërisë së konsumit/mbi rreziqet që depersonalizojnë individin që 

jeton në një shoqëri të tillë; 

 serigrafia/fumeti/imazhet e publikuara; 

Nxënësi vlerësohet me: 

3 pikë Nëse shkruan kujt i kushtohet vëmendje, çfarë sjell karakteri ironik dhe provokues i tyre dhe 

teknikat e përdorura; 

         OSE 

2 pikë  Nëse  shkruan kujt i kushtohet vëmendje dhe çfarë sjell karakteri ironik e provokues i tyre;  

DHE               Nëse shkruan kujt i kushtohet vëmendje dhe teknikat e përdorura; 

 Nëse shkruan, çfarë sjell karakteri ironik dhe provokues i tyre dhe teknikat e përdorura; 

1 pikë  Nëse  shkruan kujt i kushtohet vëmendje;  

DHE  Nëse shkruan, çfarë sjell karakteri ironik dhe provokues i tyre;  

DHE   Nëse shkruan teknikat e përdorura; 

OSE  
0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 

             

Pyetja 20  3 pikë 

  prirjes; 

 frymës; 

 mënyrës së pikturimit; 

 tre ose katër grupe; 

Nxënësi vlerësohet me: 

3 pikë Nëse shkruan tre grupe klasifikimi; 

         OSE 

2 pikë  Nëse shkruan dy grupe klasifikimi; 

1 pikë  Nëse shkruan një grup klasifikimi; 

0 pikë Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.  

 


