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PROVIMI ME ZGJEDHJE 
 

SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT 

VARIANTI  A 

Lënda:  Anglisht (Gjuhë e Parë) 
 
 
1 / C                     2 / B                      3 / A                   
 
4. Nxënësi do të vlerësohet me 2 pikë kur përgjigja e tij të jetë e plotë, pra t’u përgjigjet dy elementëve të 
pyetjes. Përgjigja duhet të jetë si ky model i dhënë më poshtë, ose e ngjashme me të. 
 
- Intellectuals and politicians were the people who frequented the first coffee houses mostly. They used 

these coffee houses for their intellectual and political discussions. 
  
Nëse nxënësi do të japë një pjesë të përgjigjes së mësipërme ose të ngjashme me një pjesë të saj, atëherë 
ai do të vlerësohet me 1 pikë. Përgjigje të vlefshme 1 pikë: 
 
- Intellectuals and politicians were the people who frequented the first coffee houses mostly.  
- There were intellectuals and politicians who frequented the first coffee houses mostly. 
- They used these coffee houses for their intellectual and political discussions. 
- They used these coffee houses for their intellectual and political debates.                                                                                                                    
 
Nxënësi do të vlerësohet me 0 pikë kur ai të mos japë asnjë përgjigje; kur përgjigja e tij nuk ka të bëjë 
fare me pyetjen e bërë, ose kur për përgjigjen e tij ai nuk është mbështetur në tekst. 
 
5.  
Nxënësi do të vlerësohet me 2 pikë kur përgjigja e tij të jetë e plotë, pra t’u përgjigjet dy elementëve të 
pyetjes. Përgjigja duhet të jetë si ky model i dhënë më poshtë, ose e ngjashme me të. 
 
- Cakes and pastries were served with the coffee. Even nowadays this custom has continued.  
 
Nëse nxënësi do të japë një pjesë të përgjigjes së mësipërme ose të ngjashme me një pjesë të saj, atëherë 
ai do të vlerësohet me 1 pikë. Përgjigje të vlefshme 1 pikë: 
 
- Cakes and pastries were served with the coffee. 
- Coffee was served with cakes and pastries 
- Even nowadays this custom has continued. 
- This custom of serving coffee with cakes and pastries still continues nowadays. 
 
Nxënësi do të vlerësohet me 0 pikë kur ai të mos japë asnjë përgjigje; kur përgjigja e tij nuk ka të bëjë 
fare me pyetjen e bërë, ose kur për përgjigjen e tij ai nuk është mbështetur në tekst. 
           
 



Skema e vlerësimit 
Lënda: Anglisht (Gjuhë e Parë)            Varianti  A  

 AKP 2          30 qershor 2012 

 
6 / D 
 
7. Nxënësi do të marrë 3 pikë kur ai të japë tre përgjigjet e mëposhtëme, sido që t’i ketë renditur. 
  
- small cups of Arabic or Greek coffee, drunk in local coffee houses 
- the French-style filter coffee 
- the Italian espresso  

 
Nxënësi do të vlerësohet me 2 pikë kur të japë dy përgjigje nga ato të dhëna më sipër. 
Me 1 pikë, do të vlerësohet kur të japë një përgjigje nga tre përgjigjet e dhëna më sipër. 
Nxënësi do të marrë 0 pikë kur të mos japë asnjë përgjigje ose kur përgjigja e tij të mos ketë lidhje fare 
me pyetjen e bërë, ose kur ka dalë jashtë tekstit për të dhënë përgjigjen e tij. 
 
8 / A 
 
9. Mountainous          10. Attendance          11. Cautiously          12. Musicians          13. Widen          
 
 
14a / B           14b / B            14c / C                 15a / D               15b / B                    
 
 
16. Wedding photographers are now asking (1) for payment (2) in advance because so many marriages 
are breaking (3) up in the first few weeks, often (4) during the honeymoon. 
 
One photographer had to sue the bride for his money after the couple split (5) up on their honeymoon. 
His photographs were submitted to the court who said they were of sufficient standard, and she (6) had to 
pay for this souvenir of her "happiest day". 
 
17. 
a) I found it surprising that he showed so little interest. 
b) I didn’t feel hungry even though I had missed dinner. 
 
18. 
a) We have to cut down on our expenses. Life is becoming difficult. 
b) The cost of petrol is expected to rise next year. 
 
19. 
a) The new manager asked me if I knew how long Jane had been working there. 
b) From the back of the room, we had difficulty hearing the speaker. 
 
 
20. Udhëzim: Nxënësi për këtë ushtrim do të vlerësohet me 6 pikë kur ai të plotësojë të pesë kërkesat e 
dhëna në tabelën e vlerësimit sipas standardit të kërkuar mbështetur në kurrikulën dhe tekstet shkollore që 
ata kanë bërë gjatë viteve të shkollës së mesme. 
Për mos-plotësim të çdo elementi nxënësi, nuk përfiton vetëm ato pikë që ka elementi që ai nuk 
plotëson në shkrimin e temës së zgjedhur prej tij. 
 

the content the organization vocabulary grammar punctuation and spelling 
2 points 1 point 1 point 1 point 1 point 

 


