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MATURA SHTETËRORE  2013 
 

PROVIMI ME ZGJEDHJE 
 

SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT 

VARIANTI  A 

Lënda:  Anglisht (Gjuhë e Dytë) 
 
Për pyetjet me alternativa nxënësi do të vlerësohet me 1pikë nëse qarkon përgjigjet si më poshtë: 

 
1 / A         2 / D           3 / A              

Në pyetjen 4, nxënësi do të vlerësohet me 3 pikë nëse ai përmend tre nga veshjet e mëposhtëme. 

 

He puts on: 

- a sweater,  

- jacket,  

- gloves,  

- socks,  

- boots and  

- a hat. 

 

5 / B         6 / B            7 / D         8 / B     

 

 

Në pyetjen 9, nxënësi do të vlerësohet me 1pikë nëse jep një përgjigje si më poshtë ose të ngjashme me 

të:                            

- The accident happened because the car slipped on a patch of ice. 

 

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. 

 

 

Në pyetjen 10, nxënësi do të vlerësohet me 1pikë nëse jep një përgjigje si më poshtë ose të ngjashme me 

të:   

- He wants to make sure the people in the car are OK. 

 

 

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. 

 

11 / A       12 / C          13 / A 

 

 

14. a/creative    b/funny    c/helpful     d/courageous     e/brave     f/careful     g/dedicated 
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Për ushtrimet nga 15a deri tek 18b nxënësi do të vlerësohet me 1pikë për secilën fjali të transformuar si 

më poshtë:  

15(a) If I were you, I wouldn’t drink so much coffee 

15(b) He’s not old enough to go out by himself yet.  

16(a) I haven’t seen Joanna for a week.   

16(b) It wasn’t Ben who sent me the letter. 

17(a) I'm in favor of prohibiting smoking in public areas. 

17(b) How much does the computer cost? 

 

18(a) She was so boring that I couldn’t continue talking. 

 

18(b) I got lost although I knew the area well.                                                                    

 

 

19.  Air Pollution / Public transport / Friendly people / Heavy traffic  

 

 

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, ndëshkohet me heqjen e aq pikëve sa ka elementi që ai nuk 

plotëson në shkrimin e temës së zgjedhur prej tij. 
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