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X. NJOHURITË QË NUK DO TË PËRFSHIHEN NË TESTIN E 
GJUHËS SHQIPE DHE TË LETËRSISË NË MATURËN 
SHTETËRORE 2020 

Gjuhë shqipe 

Kompetenca: Të shkruarit për qëllime personale dhe funksionale 

Njohuritë Aftësitë 

- Ese informuese- paraqitëse (shpjeguese). Nxënësi: 

- shkruan ese informuese/paraqitëse

(shpjeguese) me tema të ndryshme. 

 

Kompetenca: Përvetësimi i rregullave gramatikore, drejtshkrimore dhe të pikësimit 

Njohuritë Aftësitë 

Sintaksë 

- Fjalia e përbërë me nënrenditje.  

- Fjalitë e ndërmjetme.  

Sintaksë 

Nxënësi: 

- dallon llojet e fjalive të përbëra me

nënrenditje; 

- ndërton fjali të përbëra me nënrenditje; 

- analizon fjalitë e përbëra me shumë pjesë; 

- veçon mjetet lidhëse (lidhëzat dhe fjalët

lidhëse) në fjalitë e përbëra; 

- ndërton skemat e fjalive të përbëra me

shumë pjesë; 

- ndërton një fjali të përbëra në bazë të një

skeme të dhënë;  

- përshtat në kohë dhe në mënyrë foljet

(kallëzuesit) në pjesët e fjalisë së përbërë. 

- analizon fjalitë e ndërmjetme. 
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Leksikologji   

- Stilet funksionale në gjuhën shqipe: stili i

letërsisë artistike, stili politiko-shoqëror, 

stili shkencor-teknik, stili juridik- 

administrativ. 

Drejtshkrim dhe pikësim  

- Përdorimi i presjes te fjalitë e përbëra dhe 

te fjalitë e ndërmjetme, si dhe i shenjave të

tjera të pikësimit te fjalitë e ndërkallura. 

Leksikologji   

Nxënësi: 

- përcakton se cilit stil i përket një tekst;

- analizon elementet kryesore të secilit stil; 

- krahason stilet me njëri-tjetrin; 

- harton tekste të shkurtra që u përkasin

stileve të ndryshme (stili i letërsisë

artistike, stili politiko-shoqëror, stili

shkencor-teknik, stili juridik-

administrativ). 

 

Drejtshkrim dhe pikësim  

Nxënësi:

- përdor drejt shenjat e pikësimit te fjalitë e 

përbëra; 

- përdor drejt presjen te fjalitë e ndërmjetme 

dhe shenjat e pikësimit në fjalitë e 

ndërkallura.

Letërsi

Kompetenca: Vlerësimi i letërsisë shqipe dhe asaj botërore në periudha të ndryshme letrare dhe

historike

Njohuritë Aftësitë 

Dritëro Agolli  

- Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo. 

Dritëro Agolli “Shkëlqimi dhe rënia e 

shokut Zylo”  
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- Risitë që solli Agolli në letërsinë shqipe. Nxënësi:

- analizon risitë që solli Agolli në letërsinë

shqipe; 

- interpreton, analizon, gjykon dhe vlerëson

romanin “Shkëlqimi dhe rënia e shokut

Zylo”. 

Ismail Kadare 

- Pallati i ëndrrave.  

- Vendi që zë Kadare në letërsinë shqipe.  

- Bota shqiptare në veprën e Kadaresë. 

Ismail Kadare “Pallati i ëndrrave” 

Nxënësi:

- veçon dhe analizon risitë që sjell Kadare në

letërsinë shqipe; 

- interpreton, analizon, gjykon dhe vlerëson

romanin “Pallati i ëndrrave”.

Azem Shkreli   

- Lirikë me shi 

- Risitë që solli Shkreli në letërsinë shqipe. 

- Tiparet e poezisë së Shkrelit. 

Azem Shkreli “Lirikë me shi” 

Nxënësi:

- analizon dhe vlerëson risitë që solli Shkreli

në poezinë shqipe; 

- përcakton tiparet e poezisë së Shkrelit, si

dendësia  e mendimit, mjeshtëria e vargut

dhe frazës poetike, çlirimi i unit lirik etj.; 

- interpreton, analizon, gjykon dhe vlerëson

vëllimin poetik “Lirikë me shi”.


