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Udhëzime të përgjithshme: 

 
• Testi përbëhet nga dy pjesë. 
• Testi përmban një total prej 40 pikësh. 
• Testi ka 20 pyetje. 10 me zgjedhje dhe 10 me zhvillim. 
• Për pyetjet me zgjedhje përgjigja e saktë vlerësohet me 1 pikë. 
• Për pyetjet me zhvillim përgjigjet konsiderohen orientuese dhe në skemë parashikohen variantet e 

mundësive të përgjigjeve të nxënësve. 
• Vlerësimi i pyetjes ese do të bëhet duke pasur parasysh rubrikat në tabelën e vendosur në fund të pyetjes 

dhe që është posaçërisht për vlerësuesit e testit. 
• Saktësia gjuhësore ndikon negativisht në vlerësimin e nxënësit, në ato raste, kur ka përsëritje të theksuar 

gabimesh ose gabime të cilat prishin në mënyrë të vazhdueshme kuptimin e shprehjes. 
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PJESA  I   
 

Ismail Kadare      Kronikë në gur 
 

Pyetja 1 A 1 pikë  
Pyetja 2 B 1 pikë 
Pyetja 3 C 1 pikë 
Pyetja 4 D 1 pikë 
Pyetja 5 C 1 pikë 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Pyetja 6 (a)  2 pikë 
 

Model përgjigjeje 
 

� Në rrëfimin për qytetin dhe fshatarët mbizotërojnë ngjyrimet poetizuese. Ky rrëfim është jo i zakonshëm, 
duke marrë hera-herës përmasa dhe ngjyrime të tjera, të poetizuara. Pikërisht, kjo bën që rrëfimi të ngjajë 
si një rrëfim magjik. 

 

Ilustrime 
� Ajo gjë e gjelbër, e butë që ata sollën, ajo vesë livadhesh dhe ai kumbim zilesh bagëtish ishin shumë të 

pakta dhe të pafuqishme për të zbutur sado pak ashpërsinë e tij. 

� Brucat e tyre të zeza po vallëzonin tani në muzgun e mbrëmjes. 

� Fshatarët që nuk shkojnë asgjëkund, por fshihen diku, për të ardhur sërish javën tjetër (perifrazim). 
� Etj 
 
 

1 pikë Nëse shpjegon pse rrëfimi i Kadaresë ngjan me rrëfimin magjik 
 
DHE 
 
1 pikë Nëse mendimin e dhënë e ilustron me shembuj nga fragmenti.   
  

0 pikë Nëse përgjigjja e dhënë nuk i përmbahet thelbit të pyetjes ose nuk ka përgjigje. 
 

Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë, jep një shpjegim që nuk e përmban modeli i  

përgjigjes, por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Pyetja 6 (b)  2 pikë 
E veçanta 
 

� Qyteti paraqitet i personifikuar, si një qenie e gjallë. Ai duket sikur ndien, gulçon, ushqehet.  
 
Figura e stilistikës 
 
� Krahasimi: qyteti do ta përtypte në mbrëmje si një kalë i lidhur. 
� Metafora: kalldrëmet nxirrnin xixat e fundit të zemërimit. 
 

1 pikë  Nëse shpjegon se çfarë ka të veçantë në mënyrën se si paraqitet qyteti. 
DHE 
 
1 pikë  Nëse identifikon një figurë të stilistikës që i shërben këtij qëllimi. 
 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.  
_______________________________________________________________________________________ 
 



��������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������� 

 ��  3          ��������	��
��
 

 
Pyetja 7   3 pikë 
 

Përgjigje e lirë 
 
� Më bën përshtypje naiviteti i rrëfimtarit, mënyra se si i percepton dhe përpiqet që t’i shpjegojë ngjarjet 

dhe dukuritë. 
OSE 
� Më bën përshtypje brishtësia dhe pafajësia me të cilën rrëfimtari i përjeton ngjarjet, përpjekja e tij për të 

arsyetuar. 
OSE 
� Më bën përshtypje bota e pasur fëminore, imagjinata e zhvilluar, ndjeshmëria. 
� Etj. 
 

Ilustrime 
 
� Kur përpiqet të meditojë mbi mënyrën se si është krijuar qyteti. 
� Kur arsyeton rreth ekzistencës së fshatrave. Ai mendon se fshatarët fshihen diku. 
� Qytetin e lirë ai e mendon thjesht si një vend ku do të hahet më shumë. 
� Etj. 
 
 

1 pikë  Nëse tregon se çfarë i bën më shumë përshtypje në lidhje me rrëfimtarin fëmijë. 
 
DHE 
 
2 pikë Nëse mendim e mbështet me dy ose më shumë shembuj nga fragmenti. 
 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.  
 

Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë, jep një shpjegim që nuk e përmban modeli i 

përgjigjes, por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë.  
_______________________________________________________________________________________ 
 

Pyetja 8   2 pikë 
 
� Habia është një nga karakteristikat e rrëfyesit, pasi ai është ende fëmijë.  
Pa i njohur mirë lidhjet që ekzistojnë, pa mundur t’i shpjegojë për shkak edhe të moshës, pa pasur ndihmën e 
të tjerëve në lidhje me kuptimet e sakta, ai provon këtë lloj ndjesie, fare të natyrshme për gjithkënd që është 
në atë moshë.  
 
Shembulli 
Ai pyet i habitur: “Kaq shumë do të hamë?” Sepse një qytet i lirë, për të, do të thotë një qytet ku ai mund të 
hajë sa të dojë.  
 
1 pikë  Nëse shpjegon pse rrëfimtari karakterizohet nga ndjenja e habisë. 
DHE 
 
1 pikë  Nëse e ilustron mendimin e dhënë me një shembull nga fragmenti. 

 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.  
 

Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë, jep një shpjegim që nuk e përmban modeli i 

përgjigjes, por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë.  
_______________________________________________________________________________________ 
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Pyetja 9  3 pikë  
 

Forma të monologut  
� Si janë fshatrat? Ku janë dhe pse nuk duken? 
� Veç kësaj, në qoftë se qyteti ynë nuk do të ishte i okupuar, a nuk do të ishin po këto rrugë, po këto çezma 

dhe çatia dhe po këta njerëz, dhe unë a nuk do të kisha po atë baba dhe po atë nënë, dhe për vizitë a nuk 
do të vinin Xhexhua, Kako Pinua, Hallë Xhemua dhe po ata njerëz që vinë gjithmonë? 

 

Forma të dialogut 
 

� Djali dialogun me Javerin 
 
- Kaq shumë do të hamë? 
- Të hamë sigurisht. Po, po, sigurisht. Por ka edhe shumë gjëra të tjera që as unë vetë nuk i di mirë. 
 

Kjo tregon për: 
 

� larmishmërinë e formave të ligjërimit të autorit;  

� për stil modern të të shkruarit;  

� për lakonizmin dhe frazën e zhdërvjelltë;  

 

  
2 pikë  Nëse identifikon forma të dialogut dhe monologut (një pikë për secilën). 
DHE 
1 pikë  Nëse përcakton se ç’tregon kjo mënyrë shkrimi për stilin e Kadaresë (mjafton një nga  

përcaktimet e dhëna më sipër). 
 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.  
 

Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë, jep një shpjegim që nuk e përmban modeli i 

përgjigjes, por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë.  
_______________________________________________________________________________________ 

PJESA II    
 

Shekspir     Jul Cezari 
 

Pyetja 10 C 1 pikë 
Pyetja 11 D 1 pikë 
Pyetja 12 A 1 pikë 
Pyetja 13 B 1 pikë 
Pyetja 14 C 1 pikë 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Pyetja 15   2 pikë 
 

Model përgjigjeje 
 

� Bruti u kërkon që ta vrasin.  
 

Pse e refuzojnë 
 

� Miqtë e tij e refuzojnë se e kanë mik dhe e kanë të pamundur ta vrasin. 
 

1 pikë Nëse tregon se çfarë u kërkon Bruti miqve të tij. 
DHE 
 

1 pikë Nëse tregon pse ata e refuzojnë. 
 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
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Pyetja 16  1 pikë 
 

Model përgjigjeje 
 
� Fantazma e Cezarit i shfaqet herë pas here Brutit, sepse ai është ende në mendjen dhe ndërgjegjen e tij. 
OSE 
� Fantazma i shfaqet si paralajmërim për atë që pritet të ndodhë. 
OSE 
� Cezari vërtetë vdiq, por shpirti i tij duket sikur rron ende.  
 

1 pikë  Nëse shpjegon pse i shfaqet Brutit fantazma e Cezarit. 
 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
 
Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë, jep një shpjegim që nuk e përmban modeli i 

përgjigjes, por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë.  
_______________________________________________________________________________________ 
 

Pyetja 17  2 pikë 
 

Përgjigje e plotë 
 

� Mark Antoni e kupton se Bruti gjithçka e bëri nga dashuria për Romën, kurse komplotistët vepruan nga 
xhelozia. Ai shikon te Bruti moralin që ai vetë nuk e ka, aftësinë për të vepruar me vetëmohim për të 
mirën e përgjithshme. Krenaria dhe naiviteti politik i Brutit çuan në shkatërrimin e tij, por idealet e tij 
mbetën të ngulitura në mendjen e armiqve të tij. 

 

OSE 
� Ka një arsye pse Mark Antoni thotë “Ky ish Romani më bujar së gjithësh” (duke nënkuptuar më fisniku): 

Bruti qëndron lartë për atë që ai besonte. Ai rrezikoi jetën e tij për Romën dhe nuk bëri asgjë për përfitim 
personal. 

 

OSE 
� Ai është duke nënkuptuar se nga të gjithë konspiratorët vetëm Bruti besonte se e vrau Cezarin për të 

mbrojtur republikën. Ai ishte i vetmi që ruajti dinjitetin dhe shpirtin humanist përgjatë gjithë veprës. Ai 
qëndron si simbol i ndershmërisë përballë Kasit të pandershëm, i cili gënjente dhe manipulonte. Për këtë 
arsye Mark Antoni thotë:  

I ëmbël ish në jetë 

Dhe kish në shpirt t’atija elementa 

Sa munt të ngrihej e t’i proklamonte 

Natyra tërë botës: “Ky ish burrë!” 
 

Përgjigje e pjesshme 

 
� Në fjalimin e tij Mark Antoni e vlerëson Brutin si të ndershëm dhe më fisnikun nga të gjithë. 
 

OSE 
� Pavarësisht se kishin qëllime të ndryshme Mark Antoni e vlerëson Brutin si kundërshtarin e tij të denjë.  
 

2 pikë  Nëse shpjegon në mënyrë të plotë domethënien e fjalëve të Mark Antonit. 
OSE 
1 pikë  Nëse shpjegon në mënyrë të pjesshme domethënien e fjalëve të Mark Antonit. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
 
Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë, jep një shpjegim që nuk e përmban modeli i 

përgjigjes, por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë.  
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Pyetja 18 (a) 2 pikë 
 

Përgjigje e plotë 
 

� Bruti ndihet më i gatshëm të vrasë veten se sa ishte kur vrau Cezarin. Ai nuk vdes thjesht për të shpaguar 
Cezarin.  Ky citim pohon borxhin që Bruti i ka Cezarit dhe vërteton se Bruti është i ndërgjegjshëm për 
dështimet e tij, që po e çojnë atë drejt vdekjes. Kjo nuk do të thotë se Bruti nuk e vrau me vullnet të plotë 
Cezarin. Ai është i bindur në këtë moment që Cezari duhej të vritej po aq sa ishte edhe në fillim. Bruti 
përmbushi një akt të vetësakrifikimit pa krenari ose keqardhje. Ai ndihet i përulur në lidhje me atë çfarë 
ka bërë (qoftë e mirë apo e keqe) dhe qetësisht pranon fatin e tij.  

 

Përgjigje e pjesshme 
� Bruti e pranon i qetë fatin e tij. 
� Bruti e kupton disfatën e tij. 
� Bruti po e pret i qetë fatin e tij 
� Etj 
 

2 pikë  Nëse interpreton në mënyrë të plotë fjalët e fundit të Brutit. 
 

OSE 
1 pikë  Nëse interpreton në mënyrë të pjesshme fjalët e fundit të Brutit. 
 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë, jep një shpjegim që nuk e përmban modeli i 

përgjigjes, por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë.  
_______________________________________________________________________________________ 
 

Pyetja 18 (b) 2 pikë 
 

Përgjigje e plotë 
� Nuk mendoj se Bruti kishte rrugëdalje tjetër. Ai vendos të vdesë pasi e kuptoi që gaboi; tjetër gjë synoi 

dhe tjetër gjë rrodhi nga veprimi i tij dhe i të tjerëve. Ai nuk e kuptoi në kohë se republikës i kishte ikur 
koha dhe kishte hyrë në konflikt me rrjedhën e zhvillimit të historisë.  

OSE 
� Bruti mundi vetëm të mposhtë vetveten. Për Brutin kjo vepër është një tragjedi. Atij iu desh të merrej me 

një betejë të brendshme: ta mbështeste Cezarin si mik apo ta vriste si diktator. Është kjo betejë e 
brendshme që shkaktoi luftën civile midis tij dhe Mark Antonit dhe që u bë shkak për vdekjen e aq 
shumë romanëve. Kur Bruti e kuptoi që dështoi atij s’i mbetej më rrugëdalje veçse të vriste veten.   

OSE 
� Bruti preferon më mirë të vrasë veten se të bjerë në duart e kundërshtarëve. Një burrë shteti si ai vë 

moralin mbi gjithçka dhe do të preferonte, më mirë të vriste veten, se të çnderohej nga kundërshtarët. 
 

Përgjigje e pjesshme 
 

� Nuk mendoj se Bruti kishte rrugëdalje tjetër. Ai e dinte se çdo gjë kishte përfunduar dhe i mbetej ose të 
dorëzohej ose të vriste veten. 

� Ai vrau veten se e kuptoi dështimin e tij. 
 

2 pikë  Nëse argumenton në mënyrë të plotë nëse Bruti kishte rrugëdalje tjetër veç vetëvrasjes. 
 

OSE 
 

1 pikë Nëse argumenton në mënyrë të pjesshme nëse Bruti kishte rrugëdalje tjetër veç vetëvrasjes 
 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
 

Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë, jep një shpjegim që nuk e përmban modeli i 

përgjigjes, por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë.  
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Pyetja 19 (a) 1 pikë  
 
Model përgjigjeje 
 
� Fjalët e Oktavit mbyllin këtë skenë dhe krejt tragjedinë, pasi ai do të jetë sundimtari i ri i Romës dhe 

fjala e fundit i takon atij. Tragjedia në fund kombinon përfundimin e trishtë të  “romanit më bujar” me 
shfaqjen madhështore të një “Cezari” të ri. Për Oktavin kjo është dita kur fillon sundimi tij mbi Romën 
dhe është një ditë e denjë për festime. 

  
1 pikë Nëse tregon pse është kuptimplote që fjalët e Oktavit përmbyllin tragjedinë. 
 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 

 
Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë, jep një shpjegim që nuk e përmban modeli i 

përgjigjes, por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë.  
_______________________________________________________________________________________ 

 
Pyetja 19 (b) 2 pikë  
 

 

Përgjigje e lirë 
 
1 pikë  Nëse tregon se ç’lloj udhëheqësi do të jetë Oktavi. 
 

DHE 
 
1 pikë  Nëse shkruan një arsye se pse mendon kështu. 
 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
 

  
_______________________________________________________________________________________ 
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Pyetja 20  6 pikë 
 

Për esenë do të ndiqen kriteret e mëposhtme: 
 
KRITERI I: SHTJELLIMI I IDESË        2 pikë 
 
Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi: 
 
• shkruan një ese, ku argumenton nëse kjo tragjedi duhej të titullohej ndryshe ose jo; 
• argumenton qartë pozicionin që mban, bazuar në vepër; 
• përdor detaje mbështetëse të perifrazuara nga tragjedia; 
• ka qartësi mendimi. 
 
KRITERI II: ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E ESESË    1 pikë 
 
Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi: 
 
• respekton elementet e strukturës së esesë:     

 
hyrjen 
 
zhvillimin  
 
përfundimin 

 
 
KRITERI III: STILI DHE ORIGJINALITETI      1 pikë 
 
Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi:  
 
• përmes gjuhës që përdor, krijon një përshtypje të përgjithshme për atë që do të shprehë. 
• shprehet me një gjuhë eseistike. 
• ka fjalor të pasur. 
• stil origjinal. 
 
KRITERI IV: SAKTËSIA GJUHËSORE       2 pikë 
 

(1 pikë sintaksa dhe 1 pikë drejtshkrimi) 
 

Vlerësuesi do të shikojë nëse nxënësi:  
 
• strukturon qartë përgjigjen nga pikëpamja gramatikore. 
• ndërton fjali që janë të sakta dhe të qarta. 
• përdor fjali që variojnë në modele, gjatësi dhe ritëm. 
• ka saktësi drejtshkrimore. 
 


