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PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE  

 

SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT 

 

Lënda: Gjuhë Angleze                                                                    Varianti B                                                                                                                                                                                                              
 

Ex. 1 / D              Ex. 2 / B         Ex. 3 / C              Ex. 4 / D                 Ex. 5 / A             

 

Ex. 6  

Her face was pale and wrinkled. 

 

Çdo përgjigje e ngjashme me përgjigjen e dhënë më sipër do të marrë 1 pikë. 

Nëse nxënësi në përgjigje jep diçka që nuk ka lidhje me përmbajtjen e pyetjes, do të marrë 0 pikë. 

 

Ex. 7  

She clasped the card and held it close to her, struggling not to be overwhelmed by her loneliness. 

 

Çdo përgjigje e ngjashme me përgjigjen e dhënë më sipër do të marrë 1 pikë. 

Nëse nxënësi në përgjigje jep diçka që nuk ka lidhje me përmbajtjen e pyetjes, do të marrë 0 pikë. 

 

Ex.8  

She went to Emily’s house to sell her flowers. 

 

Çdo përgjigje e ngjashme me përgjigjen e dhënë më sipër do të marrë 1 pikë. 

Nëse nxënësi në përgjigje jep diçka që nuk ka lidhje me përmbajtjen e pyetjes, do të marrë 0 pikë. 

 

Ex. 9  

 Probably the young girl realized that Emily was lonely and felt sorry for her. 

 

Çdo përgjigje e ngjashme me përgjigjen e dhënë më sipër do të marrë 1 pikë. 

Nëse nxënësi në përgjigje jep diçka që nuk ka lidhje me përmbajtjen e pyetjes, do të marrë 0 pikë. 

 

Ex. 10  

Emily had tears in her eyes because she was touched at the girl’s warmth and human kindness. 

 

Çdo përgjigje e ngjashme me përgjigjen e dhënë më sipër do të marrë 1 pikë. 

Nëse nxënësi në përgjigje jep diçka që nuk ka lidhje me përmbajtjen e pyetjes, do të marrë 0 pikë. 

 

Ex. 11 / B           Ex. 12 / C           Ex. 13 / D          Ex. 14 / B          Ex. 15 / C                  
 

Ex. 16  

 

1. successful          2.  Action       3.  adventurous 

4.  interesting        5.  dangerous  6.  incredibly 

7.  unusual 

 

Ex. 17 /a  

I am used to getting up early. 

 

Çdo përgjigje e dhënë ndryshe nga ky variant do të marrë 0 pikë. 
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Ex. 17 / b 

Would you mind lending me some money? The bank was closed. 

 

 Çdo përgjigje e dhënë ndryshe nga ky variant do të marrë 0 pikë. 

 

Ex. 17 / c 

If I were you, I'd walk instead of taking the bus. 

 

Çdo përgjigje e dhënë ndryshe nga ky variant do të marrë 0 pikë. 

 

Ex. 17 / d 

 
- He was scared of the dark mask. 
- He was scared by the dark mask. 

 

Nëse nxënësi jep përgjigjen si dy të mësipërmet, do të marrë 1 pikë.  

Çdo përgjigje e dhënë ndryshe nga këto variante do të marrë 0 pikë. 

 

Ex. 18 / a 

You don’t have to buy expensive clothes. 

 

Çdo përgjigje e dhënë ndryshe nga ky variant do të marrë 0 pikë. 

 

Ex. 18 / b 

I have had this coat for three years. 

 

Çdo përgjigje e dhënë ndryshe nga ky variant do të marrë 0 pikë. 

 

Ex. 18 / c 

This street has already been closed because of snow. 

 Çdo përgjigje e dhënë ndryshe nga ky variant do të marrë 0 pikë. 

Ex. 18 / d 

A number of people were delayed by the storm. 

 

Çdo përgjigje e dhënë ndryshe nga ky variant do të marrë 0 pikë. 

 

Ex. 19 / a 

I’m sorry for losing your magazine. 

 

Çdo përgjigje e dhënë ndryshe nga ky variant do të marrë 0 pikë. 

 

Ex. 19 / b 

How about playing volleyball for a change? 

 

Çdo përgjigje e dhënë ndryshe nga ky variant do të marrë 0 pikë. 

 

Ex. 19 / c 

I said that it did not matter to me which film we saw. 

 

Çdo përgjigje e dhënë ndryshe nga ky variant do të marrë 0 pikë. 
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Ex. 19 / d 

Hillary is going to buy a new car. 

 

Çdo përgjigje e dhënë ndryshe nga ky variant do të marrë 0 pikë. 

Ex. 20  

 

Writing  

 

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, ndëshkohet me heqjen e aq pikëve sa 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 

 

 


