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PROGRAMI MËSIMOR INFORMATIKË DHE PUNË ME KOMPJUTERË 



Hyrje
Programi Informatikë dhe punë me kompjuterë për arsimin fillor e të rriturve është përpiluar me strukturë të përbërë nga rezultate detajuese të pritura nga mësimi (RM), që dalin nga fushat, temat dhe përmbajtjet 
e vërtetuara me programin për arsim të rregullt fillor – i përgatitur nga Byroja për zhvillimin e arsimit të RM-së.

Programi mundëson zbatimin e masave për njohjen e të mësuarit joformal dhe informal të fituar më parë. Për këtë qëllim, programat për të rriturit janë konceptuar në gjashtë nivele, ndërsa numri i nivelit varet nga 
natyra e lëndës dhe vëllimi i përmbajtjeve. Programi i Informatikës dhe punës me kompjuterë është konceptuar në mënyrë që temat, përmbajtjet dhe rezultatet përkatëse nga mësimi janë të shpërndara në gjashtë 
nivele, duke filluar nga niveli i katërt deri në nivelin e gjashtë. Kjo mundëson diferencim optimal gjatë vlerësimit të njohjeve dhe aftësive aktuale dhe përparim optimal nëpër nivele.

Programi i Informatikës dhe punës me kompjuter është i organizuar në pesë fushë. Për çdo fushë, në pajtim me temat përkatëse ose përmbajtjet, janë definuar rezultate të pritura nga mësimi dhe kritere të 
vlerësimit. Rezultatet e pritura nga mësimi paraqesin standarde për njohuritë, aftësitë dhe kompetencat që kandidatët duhet t’i arrijnë për çdo nivel dhe në fund të procesit të marrjes së arsimit fillor. Me qëllim të 
përgjigjet nevojave të të rriturve dhe të kërkesave me të cilat ballafaqohen ata për përfshirje aktive në proceset shoqërore dhe në tregun e punës, në programin janë përfshirë rezultate përkatëse nga mësimi për 
kompetencat kyçe.

Rezultatet nga mësimi janë të operacionalizuara nëpërmjet kritereve të vlerësimit, që paraqesin masa konkrete për vlerësimin e arritjeve të kandidatëve. Për çdo nivel, janë caktuar rezultate elementare nga mësimi, 
të shënuara me shkurtesën REM, që paraqesin standarde minimale që kandidatët duhet t’i arrijnë për kalimin në nivel më të lartë. Shtesë, në programin janë dhënë shembuj për detyra ose pyetje për çdo RM. Ata 
duhet t’i shërbejnë zbatuesve të programit si model gjatë kontrollimit nëse kandidatët i kanë arritur rezultatet e pritura nga mësimi.



Qëllimet e programit Informatikë dhe punë me kompjuter janë kandidati/kandidatja të jetë në gjendje:

• të përshkruajë ndërtimin themelor, funksionin dhe zbatimin e kompjuterit;

• drejtë t’i përdorë pajisjet;

• etikisht të sillet gjatë punës në kompjuter të përbashkët;

• të përdorë sistemin operativ për komunikim me kompjuterin dhe të kryejë aktivitete të thjeshta me dritare dhe ikona, follderë dhe 
datotekë;

• të përdorë shërbimet e Internetit për: mësim, kërkim të fjalëve kyçe dhe kategorive, zbatim dhe dërgim të mesazheve elektronike;

• t’i përdorë shërbimet e Internetit për zhvillim të ideve sipërmarrëse personale, për reklamim të biznesit personal dhe mundësive për 
kërkesë të plasmanit për produktet personale nëpërmjet internetit;

• sigurtë t’i zbatojë shërbimet e Internetit dhe të njëjtat të mos i keqpërdorë.

• të përdorë programe multimediale për shqyrtimin dhe krijimin e dokumenteve të thjeshta multimediale;

• të përdorë tekst-rregullues për futje dhe rregullim të thjeshtë të teksteve;

• të jetë në gjendje të përdorë veglat për llogaritje tabelare;

• të mbledhë, të organizojë të dhëna, të sjellë përfundime në bazë të informacioneve të grumbulluara dhe t’i prezantojë të njëjtat;

• t’i Njoh veglat me të cilat mund të paraqesë dhe të zgjedhë një problem të caktuar

• të jetë në gjendje të përdorë programe për paraqitjen e ideve personale sipërmarrëse dhe inovative dhe për reklamimin e biznesit 
personal (nëse ka);

• ta përdorë teknologjinë informatike për zgjidhjen e problemeve të caktuara;

• të fitojë njohuri themelore informatike si bazë përditësimi në procesin e mësimit jetësor.
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Fushë 

 Bazat e informatikës dhe kompjuterëve- А Internet - B Multimedia dhe prezantimet multimediatike - C Program për përpunimin e tekstit- ç Program për llogaritjen tabelare - D Niveli

Termet themelore kompjuterike

4А-1

Rrjetet kompjuterike

4B-1

Termi për multimedia dhe prezantime multimediatike

4C-1

4

Zbatimi i kompjuterëve në jetën 
bashkëkohore dhe etika kompjuterike

4А-2

Shërbim interneti

Ueb faqe dhe Ueb sajte

4B-2

Program për prezantim multimediatik dhe 
operacione themelore 4C-2

Komponentat themelore kompjuterike

 4А-3

Ueb shfletuesë dhe Ueb kërkuesë

4Б-3

Operacione themelore me sllajde të ndryshme, 
pamje të ndryshme të prezantimit

4C-3Memorie të jashtme

4А-4

Viruse dhe programe antiviruse

4Б-4

Softuer

4А-5

Posta elektronike dhe mesazhe elektronike 
4Б-5

Operacione themelore për rregullimin e sllajdit të 
zbraztë

4C-4

Sistemi operativ dhe elementet e tij 
themelore

4А-6
Fajlet, dosjet dhe operacionet themelore 
me të

4А-7
Program i thjeshtë për rregullimin e tekstit;

Kalkulator

4А-8

Operacione plotësuese për rregullimin e sllajdit të 
zbraztë

5C-1

Njohja me programin për renditje të tekstit

5Ç-1

Aktivizimi i programit për llogaritje 
tabelare dhe përshkrimi i ekranit 
themelor

5D-1
5

Efekte animatore dhe të tingujve

5C-2

Rregulla për futjen e tekstit

5Ç-2

Futje e të dhënave në tabela

5D-2
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Tranzicioni i sllajdeve dhe efektet kohore

5C-3

Formatimi themelor i tekstit

5Ç-3

Renditja e kolonave dhe radhët në 
tabelë

5D-3

Vendosja e hiperlidhjeve

5C-4

Listat e listimit

5Ç-4

Përpunimi i prezantimit multimedial në Power Point

5C-5

Futje e fotografive dhe objekteve grafike 
në tekst

5Ç-5

Rregullim i paragrafit

6Ç-1

Renditja e të dhënave numerike 

6D-1

6

Rregullim i tekstit gazetaresk

6Ç-2

Rregullimi dhe orientimi i të dhënave 
në një qeli 

6D-2
Vendosja e titullit të tekstit, një tabelë e 
tekstit (header/footer) dhe numri i faqes

6Ç-3

Kufijtë e qelisë dhe ngjyra e tekstit dhe 
qelisë

6D-3
Futja e fusnotës dhe endnotës

6Ç-4

Plotësim automatik i qelive

6D-4

Rregullimi i faqes së dokumentit 

6Ç-5

Futja e formulave dhe funksionet 
themelore (sum, average, max, min, 
count)

6D-5
Gjetja dhe zëvendësimi i tekstit

6ç-6

Përpunimi i grafikonit

6D-6
Futja dhe përdorimi i hiperlidhjeve

6ç-7
Përpunimi i tabelës dhe grafikoni në 
Excel

6D-7
Shqyrtimi para shtypit dhe shtypje e 
dokumentave

6ç-8
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Fusha Tema /Përmbajtja Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli/
Nënniveli

Ba
zat

 e 
inf

orm
ati

kë
s d

he
 ko

mp
jut

erë
ve

 - 
A

Termat themelore 
kompjuterike

REM – Identifikon dhe njoh termаt themelore në 
informatikëн

Njoh dhe përmend termа themelore në informatikë (е dhënë, 
informacion, informatikë, kompjuter) - Tërhiqе termаt themelore në informatikë:

е dhënë, magjistralë, informacion, informatikë, frekuencë, kompjuter

4/0

REM – Identifikon dhe njoh të dhëna dhe 
informacione

- Nga shembujt e theksuar njoh çfarë është e dhënë, dhe 
çfarë informacion.  - Çfarë nga e përmendura është e dhënë dhe çfarë informacion: 5 dhe nota 5

4/0

Definon çfarë është e dhënë, informacion, 
informatikë, kompjuter

- Jep shembuj për të dhëna dhe informacion;

- Shpjegon çfarë është e dhënë, informacion, informatikë, 
kompjuter

Shkruani një shembull personal për të dhëna dhe informacion.

Defino, plotëso:

-E dhëna është regjistrim i informacionit 

-Informacion është e dhënë që ka kuptim 

-Informatika është shkencë për informacionet dhe përpunimin e tyre me 
ndihmë të kompjuterëve 

Kompjuteri është pajisje ku të dhënat mund të:

• futen,

• ruhen,

• përpunohen

• gjithçka nga e lartëpërmendur

4/2

REM – Njoh lloje themelore të të dhënave për punë 
me kompjuter

Përmend dhe identifikon të dhëna themelore për punë me 
kompjuterë (tekst, numër, fotografi dhe zë)

- Të dhënat themelore për punë me kompjuter janë:

• tekst

• numër

• fotografi

• zë

• gjithçka nga e lartëpërmendur

4/0
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Zbatimi i kompjuterëve në 
jetën bashkëkohore dhe 

etika kompjuterike

Numëron fushat ku përdor kompjuter për qëllime 
personale

Përmend fusha ku përdor ose do të mund të përdorë 
kompjuter për qëllime personale dhe zhvillimin e ideve të 
biznesit

- Numëro fushë/a ku i përdorni kompjuterin për qëllime personale, për 
zhvillim të planeve personale sipërmarrëse (në qoftë se i keni)

4/1

Numëron fusha, profesione dhe aktivitete ku 
përdoren kompjuterët

Jep shembull për fusha, profesione dhe aktivitete ku 
përdoren kompjuterët - Numëro fusha, profesione dhe aktivitete ku përdoren kompjuterët

4 /2

Analizon dhe diskuton për përdorim të kompjuterëve 
në shoqëri;

- Bisedon për përdorimin e kompjuterëve në shoqëri;

- Hulumton dhe jep mendim të vet për përdorim të 
kompjuterëve për zhvillimin e planeve personale 
sipërmarëse; 

- Diskuto për përdorimin dhe rëndësinë e kompjuterëve në shoqëri dhe në 
përditshmëri.

- Diskuto për përdorimin e kompjuterëve për zhvillimin e ideve dhe planeve 
personale të biznesit. 

4 /5

- REM - Njoh dhe zbaton sjelljen etike nga ajo jo 
etike gjatë përdorimit të kompjuterit të përbashkët

Njoh, dallon dhe zbaton sjelljen etike nga ajo jo etike gjatë 
përdorimit të kompjuterit të përbashkët.

Njoh se nga arsyet etike nuk duhet:

•  të ndryshojë bazën e sistemit operativ,

• aktvizojë programe – ruajtëse të ekranit me mesazhe 
personale,

• të shkarkojë programe nga interneti, fotografi dhe video 
klipe të kompjuterit të përbashkët ose të pajisjes së 
përbashkët memorike pa leje,

•  të paraqitet në kompjuter dhe programe me emër të huaj 
të përdoruesit ose fjalëkalim,

• të fshijë dhe të zhvendos dosje dhe fajle të huaja

• të zhvendoset kompjuteri dhe monitori nëpër tavolinë.

• t’i lësh hapur programet me të cilat ke punuar.

Çdo njeri duhet (rretho)

• të përdorë mjete dhe të dhëna personale pa leje dhe dijeni të pronarit të tij

• të respektojë të drejtën e privatësisë dhe të drejtën e pronësisë së njerëzve 
të tjerë

• të respektojë të drejtën e tij e pronësisë dhe privatësisë, por nuk duhet 
patjetër të respektojë të njëjtën të drejtë të njerëzve të tjerë

4 /0
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REM - Njoh dhe zbaton përdorim të sigurtë të 
internetit

Njoh, dallon dhe zbaton përdorim të sigurt të internetit.

Njoh se për arsye sigurie nuk duhet:

•  të pranojë dhe të hap mesazhe elektronike nga të 
panjohurit

• të merrë programe nga sajte të pasigurta

• të lejë të dhëna nga llogaritë bankare në internet

• të vendosë fotografi dhe video që mund të keqpërdoren

Për përdorim të sigurtë të internetit (rretho)

а. mos hap mesazhe elektronike nga të panjohurit

b. lë të dhëna personale dhe llogari bankare në internet

c. merr programe nga sajte të pasigurta

Komponentët themelor të 
kompjuterit REM – Njoh pjesët e harduerit të kompjuterit Njoh dhe tregon pjesët e harduerit te kompjuteri

 Për secilën e 
komponentave shto numrin përkatës (1,2,3,4,5,6)

-tastiera___

-miu ___

-shtëpiza ___

-ekrani ___

-printeri ___

-dëgjuset___

4/0

Tregon pjesët e harduerit nga të cilat është përbërë 
kompjuteri Numëron pjesë të ndryshme të harduerit

Numëro të paktën 4 pjesë të harduerit të kompjuterit që i dish: ________, 

_________, ____________, ___________
4/1
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Identifikon dhe grupon komponentë të ndryshëm 
harduerik

Zbulon dhe klasifikon komponenta të ndryshme të harduerit 
(në njësitë hyrëse, dalëse, qendrore, njësitë dalëse-hyrëse)

Grupo pjesët përkatëse të harduerit në komponentat përkatëse të harduerit 
(hyrëse dalëse, njësi qendrore, njësi hyrëse-dalëse):

Lidh:

- dëgjuese

-shtëpiza

• njësi hyrëse-tastiera

• njësi dalëse – shtëpiza

• njësi qendrore - monitor

• hyrëse-njësi dalëse-modem

-printer

 -ruter

-miu

 4/2

Definon çfarë është hardueri Shpjegon çfarë është hardueri Hardueri është _____________________ ______________________
____________ __________________________________ 4/2
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Shpjegon komponentë harduerikë - njësitë hyrëse 
dhe funksionin e tyre Përshkruan njësi hyrëse dhe funksionin e tyre

Njësitë hyrëse janë _________________ komponentë dhe funksioni i tyre 
është __________________________________ 

__________________________________

Njësitë hyrëse e kompjuterit përdoren: (rretho përgjigjen e saktë)

• për futjen e të dhënave në kompjuter,

• për dhënien e të dhënave të përdoruesit të kompjuterit,

• për ruajtjen e të dhënave të shënuara në kompjuter.

Cili është funksioni i njësive hyrëse?

__________________________________ ___________________
_______________

Rretho njësitë hyrëse:

• tastiera,

• ekrani,

• printeri, 

• miu,

• skener

Numëro butonat te miu dhe shpjego funksionin e tyre!

4/3

4/1

4/3

4/1

4/2

4/3
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Shpjegon komponentën harduerikë, njësitë dalëse 
dhe funksionin e tyre

Përshkruan njësitë dalëse dhe funksionin e tyre dhe 
karakteristikat

Njësitë dalëse janë _________________ komponentë dhe funksioni i tyre 
është__________________________________ 

__________________________________

Rretho njësitë dalëse:

• tastiera,

• ekrani,

• printeri,

• miu,

• skeneri.

Cili është funksioni i njësive dalëse?

• për futjen e të dhënave në kompjuter,

• për dhënien e të dhënave të përdoruesit të kompjuterit, 

• për ruajtjen e të dhënave të shënuara në kompjuter.

Pjesa e përparme e ekranit quhet _____________

Çfarë është rezolucioni i ekranit?

• madhësia e ekranit,

• numri i pikave vertikalisht dhe horizontalisht i ekranit me të cilat paraqitet 
fotografia,

•lloji i monitorit.

Çfarë ekrane ekzistojnë sipas pamjes dhe mënyrës së punës?

____________  dhe   _______________

Numëro llojet e ndryshme të printerëve që i dish!

Cilat karakteristika duhet t’i ketë një printer i mirë?

4/1   

   

4/1

4/2

4/3

4/2

4/2

4/4
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REM – tregon kyçje dhe shkyçje të drejtë të 
kompjuterit

- Kyç drejtë kompjuterin

- Shkyç drejtë kompjuterin
Në praktikë di të tregojë drejtë të kyç kompjuter dhe drejtë të shkyç 
kompjuterin 4/0

REM – tregon përdorim të drejtë të tastierës dhe 
miut

- Përdor drejtë tastierën

- Përdor drejtë miun
Në praktikë di të tregojë drejtë të përdorë tastierën dhe miun 4/0

Identifikon dhe njoh pjesët e shtëpizës - Njoh pjesët e shtëpizës

Cilat elemente i vëren në pjesën e përparme të shtëpizës:

Cilat elemente i vëren në pjesën e pasme të shtëpizës:

4/1

4/1
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Definon njësi qendrore Shpjegon çfarë është njësi qendrore
Njësia qendrore është e vendosur në __________________ dhe funksioni 
i saj është  ________________________ _____________________
_____________

4/3

Përmend komponentat më të rëndësishme që 
gjenden në shtëpizë?

Numëron komponentët më të rëndësishëm që gjenden në 
shtëpizë?

Numëro 
pjesët më të rëndësishme që gjenden të vendosura në shtëpizën e 
kompjuterit!

4/3

Përmend komponentët më të rëndësishëm që janë 
pjesë e njësisë qendrore

Numëron komponentët më të rëndësishëm që janë pjesë e 
njësisë qendrore

Cilat dy pjesë më të rëndësishme elektronike gjenden të vendosura në pllakën 
amë dhe njëkohësisht janë pjesë e njësisë qendrore?

Pjesët kryesore të vendosura në pllakën amë janë: ___________ dhe 
____________ memoria

4/3

Identifikon dhe numëron memorie të brendshme Përmend memorie të brendshme Dallojmë dy memorie të brendshme dhe atë  ___________ dhe 
____________ 4/1
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Definon funksion i procesorit dhe memorie të 
brendshme si edhe karakteristika të tyre

- Shpjegon funksion i procesorit

- Numëron karakteristika të procesorit (prodhuesi, modeli, 
shpejtësia e punës)

- Numëron karakteristikat e memorieve të brendshme

Procesori është pajisje e vendosur në _____________________ 
dhe funksioni i tij themelor është___________ 
____________________________

Në cilën pjesë e pllakës amë përpunohen të dhënat e kompjuterit?

• ekran,

• hard disk,

• procesor

Karakteristikat e secilit procesor janë:

• _____________

• _____________

• _____________

ROM është memoria ku ____________________________________

RAM është memoria ku ____________________________________

Kur shkyçet kompjuteri nga 

rryma_______ memoria fshihet, përderisa _______ memoria nuk fshihet.

Shëno memorien përkatëse e brendshme:

    ___________                   ___________

Cilat programe vendosen në RAM memorien? (rretho)

• Ato me të cilat për momentin punohet në kompjuter,

• Të gjitha programet e kompjuterit.

4/3

4/3

4/3

4/3

4/2

4/2
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Memorie të jashtme

REM – identifikon memorie të jashtme
Njoh memorie të jashtme (CD, DVD, USB memorie, hard disk)

Cilat memorie të jashtme janë paraqitur:

_________              _________                  _________

4/0

Përshkruan funksion i memorieve të jashtme Shpjegon funksion i memorieve të jashtme

Memoriet e jashtme përdoren për ____________  ruajtjen e 
____________

Në cilën pajisje e kompjuterit përgjithmonë ruhen të dhënat dhe programet:

• procesor, 

• hard disk,

• ekran.

A fshihet përmbajtja e hard diskut pas shkyçjes së kompjuterit nga rryma dhe 
përse?

4/2

4/1

4/4

Numëron memorie të jashtme Dallon memorie të jashtme
Numëro memoriet e jashtme! 4/1

Definon kapacitet i memories dhe njësi për 
kapacitet

Shpjegon për kapacitetin e memories dhe njësinë matëse e 
kapacitetit

Kapacitet i memories është  ____________ _____________________
___________ dhe matet me njësinë matëse ________

Cilat janë njësitë matëse më të mëdha për kapacitetin e memories nga bajti?

4/2

4/3
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Kufizon dhe radhit njësitë matëse për kapacitet Radhit: bit, bajt, kilobajt, megabajt, gigabajt, terabajt

Renditi sipas madhësisë nga kapaciteti më i madh kah më i vogli

1GB, 1KB, 1MB, 1B, 1TB, 1b

____, ____, ____, ____, ____, ____.
4/4

Kufizon dhe radhit llojet e memories të 
transmetueshme sipas kapacitetit

Zbaton dhe radhit llojet e ndryshme të memories së 
transmetueshme sipas kapacitetit

Renditi sipas madhësisë së memories nga më e vogla kah më e madhja

Kompakt disku CD        _______________

Disku i fortë HD       _______________

Flesh memoria USB   _______________

Disku video digjital DVD __________

4/4

Softueri

REM – Njoh pjesë e programit të kompjuterit - 
softuer

Njoh dhe jep shembuj për softuer Përmend ndonjë softuer që do të përdorni për qëllime personale ose për 
biznes personal nëse e posedoni? 4 /0

Numëron dhe grupon llojet e ndryshme të softuerit

Përmend dhe kufizon llojet e softuerit (sipas qëllimit softueri 
mund të jetë sistematik dhe përdorues).

Njoh se sipas qasjes softueri mund të shitet dhe mund të 
jepet falas.

Njoh se sipas mënyrës së furnizimit, përdorimi i softuerit 
mund të jetë legale dhe jolegale – softuer piratik

Sipas qëllimit çfarë mund të jenë programet kompjuterike?

Sipas qasjes çfarë mund të jenë programet kompjuterike?

Çfarë mund të jenë programet kompjuterike sipas mënyrës së furnizimit nga 
ana e shfrytëzuesve?

4/2

Definon dhe diskuton çfarë është softueri dhe llojet 
e softuerit të ndryshëm Shpjegon për llojet e ndryshme të softuerit

Çfarë paraqet softueri sistematik, ndërsa çfarë ai shfrytëzues?

Çfarë paraqet softuer me shitje, ndërsa çfarë softuer falas?

Çfarë paraqet softuer legal, ndërsa çfarë jolegal-pirat? 

4/4
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Analizon dhe kategorizon llojet e softuerit Grupon lloje të softuerit sipas përdorimit

Përmend shembuj për softuer sistematik dhe shfrytëzues?

Përmend shembuj për softuer me shitje dhe softuer falas?

Përmend shembuj për softuer legal dhe jolegal-pirat?

4 /4

Sistemi operativ dhe 
elementet themlore e tij

REM - identifikon sistem operativ - Njoh nëse sistemi operativ ku punon është Windows ose 
Linux Në cilin sistem operativ punon kompjuteri juaj? 4/0

Definon sistem operativ dhe identifikon elemente 
themelore të ekranit themelor të sistemit operativ

- Shpjegon çfarë është sistemi operativ;

- Përshkruan ekran themelor i sistemit operativ
Sistemi operativ sipas qëllimit bën pjesë në  ______________  program 
dhe paraqet _______________________ _______________ 4 /2

Zbaton sistem operativ
- Përdor veprime operative për komunikim me kompjuterin

- Përdorë operacione themelore për punën me sistemin 
operativ

Cili sistemi operativ është më shpesh i shfrytëzuar në kompjuterët personal? 4 /3

Analizon, diskuton dhe kufizon sisteme të tjera 
operative

- Dallon, hulumton, jep mendim të vet për sistemet e tjera 
operative;

Cili sistem operativ është falas dhe i hapur për ndryshime nga shfrytëzuesit?

Çfarë është ajo mënyrë tekstuale e punës me sistemin operativ ndërsa çfarë 
mënyrë grafike e punës?

Çfarë do të thotë ajo se një sistem operativ të jetë më shumë e shfrytëzuar?

A mund të instalohet në një kompjuter më shumë sisteme operative?

Cilat elemente i dallojmë gjatë paraqitjes grafike të sistemeve operative?

4 /4
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Fajlet, dosjet dhe veprimet 
themelore me to

REM – Njoh dhe identifikon ikona, datotekë, dosje, 
dritare

- Tregon, njoh dhe emërton sipërfaqe punuese, datotekë, 
program, ikona, dosje, dritare;

- Hap, mbyll dhe minimizon dritaren

Trego sipërfaqen punuese e kompjuterit të kyçur, si dhe ikona, programe, 
dosje, datotekë dhe dritare që i njoh.

Hape program/ikona me dëshirën tënde dhe trego dhe emërto funksionin e 
pullave nga këndi i sipërm i djathtë i dritares?

4/0

- Definon dhe përshkruan dosje/folder, datotekë/fajl 
dhe operacione themelore me të;

- Shpjegon dosje/folder, datotekë/fajl dhe operacione 
themelore me të;

Çfarë është follder?

Çfarë mund të jetë përmbajtja e follderit?

Cilët janë titujt e tjerë për follder?

Kush mund të jetë krijues i follderit?

Cila është përparësia e paraqitjes dhe puna me pëmrbajtjen e follderit në 
llojin e shtyllës?

Cili është numri i kufizuar i nënfollderave që mund të krijojnë follder hyrës?

Çfarë është fajll?

Cilët janë titujt e tjerë për fajl?

Kush mund të jetë krijues i fajlit?

Kush e ndan emrin e fajlit?

Çfarë është prapashtesa e fajlit?

Kush e ndan prapashtesën e fajlit?

4 /3
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Përmend dhe zbaton aktivitete dhe veprime me 
dosje/follder dhe datotekë/fajle

- Numëron dhe tregon krijimin e dosjes së re, riemërtim, 
fshierje, hap dhe mbyll datotekë dhe fosje

- Krahason dhe përdorë urdhër për kopjim dhe urdhër për 
zhvendosje

Numëro veprimet themelore me datotekë dhe dosje!

Demonstro veprimet praktike themelore me datotekë dhe dosje:

- Krijo dosje të re të sipërfaqes punues me emrin tënd, riemërtoje me 
mbiemrin tënd, hape dhe mbylle

- Kopjo dosjen shembull 2 (primer2) në dosjen shembull 1 (primer1).

- Zhvendose dosjen primer1 në My documents.

- Hape dosjen My documents.

- Fshij dosjen primer1.

- Mbyll dosjen My documents.

Në çka dallohet operacioni kopjim nga llogaritja.  Arsyeto!

4 /3

4 /5

4 /4

Program i thjeshtë për 
renditjen e tekstit; 

Kalkulator

REM – identifikon dhe tregon program për 
shkruarjen e tekstit (NotePad) dhe program - Njoh dhe aktivizon program për shkruarjen e tekstit 

(NotePad) Trego dhe aktivizo programin për shkruarjen e tekstit - NotePad

4/0

REM - identifikon dhe tregon program kalkulator 
(Calculator) - Njoh dhe aktivizon program kalkulator (Calculator) Trego dhe aktivizo programin kalkulator  - Calculator

4 /0
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Njoh operacione themelore dhe i zbaton në 
programin për shkruarjen e tekstit

- Numëron operacione themelore në programin për shkruarje 
të tekstit: (futje-shkruarje e tekstit, rregullimi i gabimeve 
dhe ndryshime në tekst, gjetja dhe zëvendësimi i pjesëve 
të tekstit, shtyp, memorim, zbaton font, mbështetje 
maqedonase, stil, madhësia e tekstit përkatës)

- Zbaton operacione themelore në programin për shkruarje 
të tekstit (futje – shkruarje e tekstit, rregullimi i gabimeve 
dhe ndryshime në tekst, gjetja dhe zëvendësimi i pjesëve të 
tekstit, shtyp, memorim)

- Përdorë fondt, mbështetje maqedonase, stil, madhësia për 
tekst të përshtatshëm.

- Rregullon dhe ndryshon dokumente të bëra me programet 
ndihmëse për shkruarjen e tekstit

- Shpjegon dhe përdor urdhëra për regjistrimin e 
dokumenteve

- Shpjegon dhe përdor urdhër për shtypjen e dokumentave

Numëro operacionet themelore dhe tekst editorin  - NotePad

Zbato operacionet themelore dhe tekst editorin - NotePad

• Starto tekst editorin.

• Shkruaj tekstin në vijim:

Ime i prezime: 

Data na ragjanje: 

Omilena boja: 

Omilena hrana:

• Shkruaje emrin dhe mbiemrin tënd, datën e lindjes, ngjyrën e preferuar dhe 
ushqimin e preferuar afër tekstit të mëparshëm me mbështetje maqedonase, 
font Ariel, madhësia 16, të trashë:

• Memoro tekstin me emër „Vezba1.txt“, në My documents.

• Mbyll dokumentin Vezba1.txt

• Hap fajlin „Vezba1.txt“.

Bëje ndryshimet në vijim

• Ndrysho fontin në tërë tekstin në Times New Roman, madhësia 12

• Ndrysho ngjyrën e preferuar. Fshi me Backspace.

• Ndrysho ushqimin e preferuar. Fshi me  Backspace.

• Memoro ndryshimet me emrin e njëjtë „Vezba1.txt“.

• Tani fshi rreshtin e parë.

• Regjistro ndryshimet me emrin e ri „Promeni.txt“. 

• Shtyp dokumentin.

4 /1

4 /4

4 /5
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Njoh operacione themelore dhe i zbaton në 
programin kalkulator

- Numëron operacione themelore në programin kalkulator:

mbledhje „+“,zbritje„–“, shumëzim „*“, pjesëtim „/“ , rrënjë 
katrore „Sqrt“ dhe të tjera. 

Rezultati i llogaritjes fitohet me futjen e „=“ 

Korigjime në futje bëhen me pullat që kanë funksionin në 
vijim:

• Backѕpace (Bksp) - e fshinë shifrën e fundit të futur nga 
numri (ose me pullën Backspace nga tastiera),

• CE - e fshinë numrin e fundit të futur (ose me pullën 
Delete nga tastiera), 

• C (Clr) –e fshinë shprehjen e tërë të futur (ose me pullën 
Esc nga tastiera)

- Zbaton operacione themelore në programin kalkulator: 
mbledhje „+“, zbritje„–“, shumëzim „*“, pjesëtim „/“ , rrënjë 
katrore „Sqrt“

Numëro operacionet themelore dhe mundësitë e programit kalkulator

Zbato operacionet themelore dhe mundësitë e programit kalkulator

• Starto programin kalkulator

•Llogarit:           

 40*5-4/2+10   

0.05+0.98 *2

(0.05+0.98) *2

4 /1

4 /3
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Rrjete kompjuterike

Identifikon rrjet kompjuterik Njoh rrjet kompjuterik

Rrjeti kompjuterik përbëhet nga:

• të gjithë kompjuterët në një shtet,

• dy ose më shumë kompjuterë të lidhur ndërmjet vete,

• më shumë kompjuterë jo të lidhur të vendosur në një hapësirë.

Rrjete kompjuterike mund të jenë të mëdha dhe të vogla sipas:

• numri i kompjuterëve të lidhur ndërmjet vete,

• distancë reciproke e kompjuterëve të lidhur,

• madhësia e kabllove me të cilat janë të lidhura.

4/1

Identifikon dhe dallon kompjuter serveri dhe 
kompjuter klienti Njoh kompjuter serveri dhe kompjuter klienti në rrjetin 

kompjuterik

Njoh cili kompjuter është server, ndërsa cili klient në rrjetin e dhënë 
kompjuterik

4/2

Numëron përfitime nga lidhja e kompjuterëve në 
rrjet Përmend përfitime nga lidhja e kompjuterëve në rrjet

Përse ka nevojë nga lidhja e kompjuterëve në rrjetin kompjuterik?
4/3
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Definon çfarë është rrjet kompjuteriku, kompjuter 
serveri dhe kompjuter klienti

Shpjegon për rrjetin kompjuterik, kompjuterin server dhe 
kompjuterin klienti

Çfarë është rrjeti kompjuterik?

i vogël – rrjeti lokal kompjuterik LAN lidh kompjuterë:

• të vogla sipas dimensioneve – laptope,

• në distancë të vogël reciproke (1 hapësirë, dy hapësira fqinje, ndërtesë dhe 
ngjashëm), 

• që gjenden qytete të vogla fqinje

Çfarë është rrjet i madh kompjuterik (WAN)?

4/3

Hulumton dhe jep mendim të vet për rrjetin 
kompjuterik

Analizon dhe diskuton për rrjetet kompjuterike dhe ndërton 
qëndrime personale

Kur ka nevojë nga lidhja e kompjuterëve në rrjet LAN lokal kompjuterik, 
ndërsa kur në rrjet të madh (global) WAN kompjuterik? 4/4

Internet servise 

Ueb faqe dhe Ueb sajte

REM - Qaset deri në internet Qaset në internet dhe e përdorë për marrjen e 
informacioneve themelore

Qasu në internet prej cilit do shfletuesi

 (Mozila Firefox, Google Chrome, Internet Explorer)

4/0

REM – Identifikon nevoja për mbrojtjen e të dhënave 
personale gjatë përdorimit të internetit dhe njoh 
rreziqe themelore për abuzim nëpërmjet internetit

Njoh dhe zbaton përdorim të sigurt të internetit, mbrojtje e të 
dhënave personale gjatë përdorimit të internetit dhe rreziqe 
themelore për abuzimin financiar nëpërmjet internetit.

• Njoh se nga arsyet e sigurta nuk duhet të:

• pranon dhe hap mesazhe el. nga të panjohurit

• merr programe nga sajtet e pasigurta

• le të dhëna nga llogaritë bankare të sajteve të 
pasigurta të internetit

• vendos fotografi dhe video që mund të abuzohen

• përdorim internet për abuzim seksual nëpërmjet 
profileve të rrejshme dhe se ajo është vepër penale

Për përdorim të sigurt të internetit (rretho)

а. mos hap mesazhe elektronike nga të panjohurit

b. lë të dhëna personale dhe llogari bankare në sajte të pa vërtetuar

c. merr programe nga sajte të pasigurta

Për përdorim të sigurt të internetit (rretho)

а. nuk përdorë profil të rremë për manipulime financiare të internetit

b. përdorë profil të rremë për abuzim seksual përmes internetit

c. mos lë fotografi dhe video në internet të cilat munden lehtë të keqpërdoren

ç. e gjitha nga e lartëpërmendura

4/0
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Njoh dhe numëron mundësit e Internetit (nevoja 
të përditshme, zhvillim të biznes ideve, shpirt 
sipërmarrësi dhe mësim të përjetshëm)

Përmend mundësi të ndryshme të internetit (blloqe, forume, 
portale, dyqane online dhe reklamë dhe plasman të biznesit 
personal dhe produkte)

Njoh dhe gjen të dhëna të ndryshme për zhvillim të ideve 
personale të sipërmarrësit, për reklamim të biznesit personal 
dhe mundësitë për kërkesë të plasmanit për produktet 
personale përmes internetit

Njoh dhe përdorë internet për mësim të përjetshëm dhe 
ndërtoim të personalitetit të vet (mësimi online)

Përmend disa mundësi që i ofron interneti për gjetjen e të dhënave të 
ndryshme për zhvillimin e ideve personale sipërmarrëse

Përmend disa mundësi që i ofron interneti për reklamimin e biznesit personal 
dhe mundësitë për kërkesë të plasmanit për produktet personale nëpëmjet 
internetit

Përmend disa mundësi që i ofron interneti për mësim të përjetshëm dhe 
ndërtim të personalitetit të vet

4/3

Përdor internet për gjetje të informacioneve të 
dobishme, kërkim të fjalëve kyçe dhe kategorive

Kërkon në internet informacione të dobishme (Google, Yahoo, 
Bing..)

Përdorë internet si mjet për përforcimin e informatave 
të reja (mësim) që do të jenë në ndihmë për zhvillimin e 
veprimtarisë profesionale personale

Kërko në internet informacione të dobishme për vendlindjen tënde duke 
përdorur çfarëdo qoftë kërkuesi që i Njoh  (Google, Yahoo, Bing..)

Kërko në internet informacione të dobishme dhe të reja për zhvillim personal 
dhe profesional, për zhvillimin e biznesit profesional ose për plasmanin e 
produkteve personale, nëqoftë se i keni.

4/3

4/4

Ueb shfletues dhe Ueb 
kërkues REM – Qaset deri në ueb-kërkues, ueb-shfletues Përdor ueb-kërkues, ueb-shfletues Qasu në internet përmes cilit do kërkuesi dhe hap çfarëdo qoftë kërkuesi që 

zakonisht e përdorë?
4/0
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Identifikon dhe shpjegon elemente të ueb-
shfletuesve

Njoh dhe shpjegon elemente të ueb-shfletuesit (Titulli për 
emrin e ueb sajtit të paraqitur dhe emrin e ueb-shfletuesit, 
Meny për punë, Mjete për punë me paraqitjen e ueb faqeve 
në ueb shfletuesin, Fushë për futjen e adresës së ueb-
faqes, Listë për zgjedhje të adresës së ueb faqes më parë 
të vizituar, Tregues i qasjes në ueb faqe me adresën e 
dhënë, Tregues i statusit, Pjesë për paraqitjen e përmbajtjes 
së ueb faqes, Gjuhë në të cilat janë hapur dritare të ueb 
shfletuesit).

Për çdo numër (1,2,3,4,5,6,7,8,9) në fotografi shëno elementin përkatës që e 
Njoh. 

Për çdo numër (1,2,3,4,5) shpjego mjetin për punë me paraqitjen e ueb faqeve 
në ueb kërkuesin

4/3

4/3

Shpjegon mundësi të ueb-shfletuesit
 I definon mundësitë e ueb-shfletuesit;

- Si quhen programet për shikim të ueb-faqeve?

- Numëro emrat e programeve më të njohura për shikim të ueb-faqeve!

- A mund në një kompjuter të ketë më shumë programe të ndryshme për 
shikim të ueb faqeve

- A mund të përdoren paralelisht programe të ndryshme për shikim të ueb 
faqeve?

- Çfarë mundëson pajisja History?

- Çfarë mundëson pajisja Favorites (Bookmarks)?

- Për çfarë shërben fusha address?

4/2
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Hulumton, përzgjedh dhe shpjegon pse ueb-
shfletuesi ose ueb-kërkuesi

- Bën dallim në mundësitë e ueb-shfletuesit dhe ueb-
kërkuesit

- Analizon, vendos dhe sqaron përse ueb-kërkues apo 
shfletues

   Lidh :

                -shfletues

            -kërkues 

 

Kur përdorim ueb-shfletues, ndërsa kur ueb-kërkues?

Cilat janë mundësitë e ueb-shfletuesit, ndërsa cilat të ueb kërkuesit?

Kërko për fjalët kyçe sipas interesave personale dhe vizito faqe që do të jenë 
të dobishme për nevojat e tua.

4/4



29

PROGRAMI MËSIMOR INFORMATIKË DHE PUNË ME KOMPJUTERË 

Viruse dhe programe 
antiviruse

REM: Njoh se përmbajtje të panjohura nuk duhet të 
hapen përmes internetit për shkak të rrezikut nga 
viruset

Identifikon se përmbajtje të panjohura, urime, shpërblime, 
mesazhe nga reklama të panjohur të internetit nuk duhet të 
hapen sepse janë rrezik potencial nga viruset.

Çfarë mund të përmbajë virus? (rretho të saktat)

а. mesazh elektronik nga i panjohuri

b. shpërblim

c. porosi me përmbajtje të njohur

ç. reklamë 

4/0

Përmend virus dhe funksion i virusit dhe programit 
antivirus

Emërton virus dhe numëron funksione të virusit dhe 
programit antivirus;

Çfarë është virusi kompjuterik?

• Sëmundje e kompjuterit,

• Program i krijuar të bëjë dëm në ndonjë kompjuter,

•  Gabim në harduer që i dëmton të dhënat.

Çfarë dëmi mund të bëjnë në kompjuter programet dëmtuese të kompjuterit?

Numëro llojet e programeve dëmtuese të komjuterit!

4/1

Përmend funksion të programit antivirus
Numëron funksione të programit antivirus;

1. Kush të rekomandon për ekzistimin e virusit kompjuterik:

•  Alarm në llojin e tingullit të fortë,

•  Program antivirus,

•   Shoku.

2. Çfarë ësthë program kompjuterik antivirus?

3. Çfarë bën programi antivirus?

•  I shkatërron të gjitha fajlet e kompjuterit për të cilat dyshohet se janë të 
prekura,

•  E ndalon qasjen e përdoruesve të tjerë te kompjuteri juaj përmes Internetit 
për të mos u prekur nga virusi,

•  I kontrollon fajlet e kompjuterit tënd dhe e-mail ataçmentet nga ekzistimi i 
viruseve dhe i largon ose i izolon ato që do t’i zbulojë.

4/2
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Hulumton, zbaton dhe shpjegon përse programi 
antivirus

 Analizon, zgjedh dhe shpjegon pse programi antivirus

1. Cilat nga këshillat në vijim janë këshilla të këqija për mbrojtje nga 
dëmtuesit kompjuterik?

• përdor program antivirus që disponon me informacione për njohjen dhe 
zbulimin e programeve më të reja dëmtuese kompjuterike, 

• mos u lejo të tjerëve të përdorin pajisje memorike në kompjuterin tuaj, 

• shkarko fajle vetëm nga ueb faqet e sigurta dhe të njohura,

• hapi të gjitha e-mail mesazhet të cilat të duken interesante.

2. Kur në shtëpi e hap fajlin programi yt antivirus të tregon se ka virus. Çfarë 
do të bësh?

*Nevojitet në shtëpi ta kryesh punën e nisur në kompjuter tjetër dhe prandaj 
e regjistron fajlin e punuar në USB stik.

• me ndihmën e programit antivirus do ta largosh virusin nga USB,

• me ndihmën e programit antivirus do ta largosh virusin nga USB dhe do t’i 
tregosh tjetrit që me gjasa ka virus.

• me ndihmën e programit antivirus do ta largosh virusin nga disku dhe do 
t’i tregosh tjetrit se me siguri ka virus dhe do t’ia ofrosh programin tënd për 
antivirus për ta larguar

• nuk do të bësh asgjë, duke menduar se virusi nuk do të bëjë kurrfarë dëmi.

4/4

Posta elektronike dhe 
mesazhet elektronike

REM – numëron përfitimet nga përdorimi i postës 
elektronike Përmend përfitime nga përdorimi i postës elektronike - Cilat janë përparësitë e postës elektronike në raport të postës klasike?

4/0
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Shpjegon adresë elektronike, emër i përdoruesit, 
fjalëkalim Përshkruan adresë elektronike, emër i përdoruesit, 

fjalëkalim

- Çfarë është adresë elektronike?

- Nga cilat dy pjesë përbërhet e-mail adresa?

- Çfarë është fjalëkalimi i e-mail adresës?

- A është fjalëkalimi e dhënë sekrete? Përse?

- A ekziston dallimi midis shkronjave të  vogla dhe të mëdha në fjalëkalim?

- A ekziston dallimi midis shkronjave të vogla dhe të mëdha në emrin e 
përdoruesit nga adresa elektronike?

- Çfarë është sandëk elektronik?

4/2

Numëron elemente të sandakut elektronik dhe 
operacione me mesazhe elektronike në të

- Përmend dhe shpjegon elemente të sandakut elektronik: 
Inbox, Sent (Outbox),  Drafts,Spam (Junk, Bulk), Trash 
(Deleted)

- Numëron operacione me mesazhe elektronike

- Nga cilat elemente përbëhet sandëku elektronik dhe për çfarë përdoret?

- Pas pranimit të mesazhit elektronik në sandëkun elektronik, çfarë mund të 
bëjë pranuesi me mesazhin?

- Gjatë dërgimit të mesazheve të reja elektronike përveç tekstit çfarë tjetër 
mund të dërgohet përmes postës elektronike?

4/3

Zbaton pranimin dhe dërgimin e mesazheve 
elektronike

- Përdorë pranimin dhe dërgimin e mesazheve elektronike

- I shpjegon dhe përdor operacionet me mesazhet e 
pranuara:

1.Reply - të dërgojë përgjigje drejt adresës së dërguesit të 
mesazhit.

2. Forward - për ta ridërguar mesazhin e fituar drejt adresës 
së shfrytëzuesve të tjerë.

3. Spam - të zhvendos porosinë në sandak për mesazhe të 
padëshiruara dhe dyshuese

4. Delete - të fshijë mesazhin nga sandaku elektronik.

5. Print - të shtyp mesazhin

1. Nëse keni e-mail adresë personale, shpjegoni elementet e sandëkut tuaj 
elektronik dhe dërgoni e-mail mesazh me tekst të shkurtër deri në adresën e 
testuesit tuaj.

Hapni një mesazh sipas zgjedhjes nga sandëku juaj elektronik dhe shpjegoni 
operacionet:

1. Reply.

2. Forward 

3. Spam 

4. Delete 

5. Print 

4/4
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Terma për multimedia dhe 
prezantime multimediale

Njoh dhe aktivizon program për multimedia Përmend dhe përdorë program për multimedia (Windows 
Media Player, Windows Movie Maker, Power Point,..) Emërto dhe aktivizo program që e përdorësh për multimedia. 4/1

I dallon termat multimediale, datotekë 
multimediale, programi për multimedia, harduer i 
nevojshëm për multimedia

Njoh dhe dallon datotekë multimedia, multimediale, 
tingëllues (WAV, OGG, MID, MP3, WMA, CDA ) dhe video-
rekordime (MOV, WMV, DIVX, AVI, MPEG, MPG), program 
multimedial;

- Përmend mundësi të programeve për multimedia

- Përmend harduer të nevojshëm për zbatim të multimedias. 
(dëgjuese, mikrofon, kartelë e zërit dhe kartelë cilësore 
grafike)

- Çfarë është multimedia, datotetkë multimediale, program multimedial?

- Numëro disa formate të njohura të audi dhe video fajleve?

-Nëse një film i njëjtë është krijuar në dy mënyra dhe gjatë mënyrës së parë 
përfshinë madhësi të DVD ndërsa gjatë mënyrës së dytë madhësia e CD, cili 
film do të jetë me cilësi të mirë? Përse?

- Cili harduer na nevojitet për të përdorur multimedia?

4/2

4/2

4/3

4/2

Program për prezantim 
multimedial dhe operacione 

themelore

REM – Njoh dhe emërton program për prezantim 
multimedial

Emërton program për prezantim multimedial 
Emërto programin më të njohur për prezantime multimediale 4/0

REM- aktivizon program për prezantim multimedial Hap (aktivizon) program për prezantim multimedial Aktivizo programin më të njohur për prezantime multimediale 4/0

Zbaton operacione themelore (hap, lëvizet, aktivizon, 
regjistron, mbyll prezantim multimedial)

Përdor operacione themelore (hap, lëvizet, aktivizon, 
regjistron, mbyll prezantim multimedial)

1. Starto aplikimin Power Point

Hap prezantim të ri ose ekzistues, kalo nëpër slajde.

Nëse është prezantimi i ri ruaje me emër: prva prezentacija.ppt në My 
documents dhe mbylle.

4/1
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Shqaron dritare themelore të prezantimit 
multimedial;

Emërton elemente të dritares themelore të prezantimit 
multimedial

Emërto elementet themelore të dritares për prezantim multimedial

4/2

Identifikon dhe zbaton mjete nga dritarja themelore 
e prezantimit multimedial

Njoh dhe përdor pajisjet nga menyja:

file (new, open,s ave, save as, print, close) 

home (cut, copy, paste, new slide, layout, font, size, style, 
paragraph, drawing)

view (normal, slide sorter, slide show)

- Elementet e prezantimit multimedial futen në:

а. grafikone

b. slajde

c. dizajne

- Emërto pajisjet themelore që i njohësh ti në menynë file, home, view

- Emërto pajisjet themelore që i njohësh ti në menynë home

- Emërto pikëpamjet themelore dhe pajisjet që i njohësh ti në menynë view

4/2

Operacione themelore me 
slajde dhe pikëpamje të 
ndryshme të prezantimit

REM – Njoh operacione themelore me slajde 
(shtuarje, fshirje, ndryshim të renditjes së slajdeve, 
kopjim, llogaritje)

Tregon, emërton operacione themelore me slajde (shtuarje, 
fshirje, ndryshim të renditjes së slajdeve, kopjim, llogaritje)

- Emërto urdhërat për operacionet themelore ose tregoi pajisjet e 
operacioneve themelore me slajde (shtuarje, fshirje, ndryshim i renditjes të 
slajdeve, kopjim, llogaritje)

- Slajd të ri mund të futësh me urdhërin:

а. Format - New Slide

b. Insert - New Slide

c. Insert – Slide

4/0
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Përdor operacione themelore me slajd (shtuarje, 
fshirje, ndryshim i renditjes së slajdit, kopjim, 
llogaritje)

Përdor operacione themelore me slajde (shtuarje, fshirje, 
ndryshim të renditjes së slajdit, kopjim, llogaritje)

1. Hap prezantim të ri

Në slajdin e parë shkruaje titullin: Unë jam

Në slajdin e dytë shkruaje diçka shkurtë për veten 

Në slajdin e tretë shkruaje diçka për vendlindjen tënde

Në slajdin e katërt shkruaji miqtë e tu

Ruaje prezantimin me emrin dhe mbiemrin tënd (ImePrezime.ppt) në My 
documents

Mbylle prezantimin

2. Hape prezantimin nga My documents me emrin dhe mbiemrin tënd 
ImePrezime.ppt 

Bëje ndryshim të renditjes së slajdeve 3 dhe 4 (zëvendëso vendet)

Ruaje vetëm ndryshimin e bërë në prezantim

Mbylle prezantimin

4/2

4/3

Zbaton pamje të ndryshme të slajd-dizajnit të slajdit Përdorë pamje të ndryshme të slajdi-dizajnit të slajdit

1. Hap prezantimin nga My documents me emrin dhe mbiemrin tëndë 
ImePrezime.ppt 

Bëje ndryshim të pamjes së slajdit të katërt, zgjidh pamje të slajdit me titull 
dhe nëntitull

Ruaje ndryshimin dhe mbylle prezantimin

4/2

Njoh pamje të ndryshme në prezantimin multimedial Tregon, emërton pamje të ndryshme në prezantimin 
multimedial

- Prezantimin që e rregullojmë paraqitet në pamje:

а. Normal

b. Slide Sorter

c. Slide-Show

-Pamja Slide Sorter është i përshtatshëm për:

а. punë me më shumë slajde

b. renditje të një slajdi

c. paraqitje të prezantimit

4/1
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Përdor pamje të ndryshme në prezantimin 
multimedial Përdor pamje të ndryshme në prezantimin multimedial

1. Hap prezantimin nga My documents me emrin dhe mbiemrin tënd 
ImePrezime.ppt 

Përdore pamjet e ndryshme të prezantimit (normal, slide sorter, slide show) 4/1

Operacione themelore për 
renditjen e slajdit të zbraztë

REM - Përdor mjete për formatimin e tekstit në slajd 
(ngjyrë, madhësi);

Përdor pajisje për formatimin e teksteve në slajd (ngjyrë, 
madhësi);

1. Hape prezantimin nga My documents me emrin dhe mbiemrin tënd 
ImePrezime.ppt Bëje ndryshimet në vijim:

Ndrysho fontin e tërë tekstit në slajd2 në Times New Roman, madhësia 36, 
ngjyrë të kuqe.

Ruaje ndryshimin dhe mbylle prezantimin.

4/0

Zbaton pajisje për futjen e elementeve grafike

- Përdor pajisje për vizatimin e kuadrit për tekst

- Përdor pajisje për futjen e formave grafike

- Përdor pajisje për futjen e fotografisë nga disku ose nga 
galeria clip art

- Rendit objekt të futur apo fotografi (zhvendos, ndryshon 
dimensione, rrotullon)

1. Hape prezantimin nga My documents me emrin dhe mbiemrin tënd 

ImePrezime.ppt 

Në slajdin e parë shto kuadrin për tekst në të cilën do ta shkruash emrin dhe 
mbiemrin tënd 

Në slajdin e dytë fut formën grafike sipas dëshirës personale

Në slajdin e tretë fut fotografinë nga disku ose nga galeria clip art

Shtesë rendit objekt të futur ose fotografi (zhvendos, ndrysho dimensione, 
rrotullo)

4/4
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NIVELI I PESTË

Fusha Tema /Përmbajtja Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli/
Nënniveli

Operacione plotësuese 
për rregullimin e slajdit të 

zbraztë

Njoh operacione plotësuese me slajde (orientimi i 
slajd-portret, landscap, zgjedhje e temës për slajd)

Tregon, emërton operacione plotësuese me slajd (meny 
Design: orientim të slajd-portret, landscap, zgjedhje e 
temës)

Njihe dhe emërto operacionet për orientim të slajdit dhe zgjedhje të temës 5/2

Zbaton operacione plotësuese me slajde (orientim i 
slajd-portret, landscap, zgjedhje e temës së slajd)

Përdorë operacione plotësuese me slajde (orientim të slajd-
portret, landscap, zgjedhje të temës për slajd)

1. Hape prezantimin nga My documents me emrin dhe mbiemrin tënd 
ImePrezime.ppt 

Vendose temë të prezantimit Austin dhe orientimi landscape.

Ruaji ndryshimet dhe mbylle prezantimin.

5/3

Animacione dhe efekte të 
tingullit

Identifikon dhe emërton animacion të objektit në 
slajd Njoh animacion të objektit në slajd Njihe dhe emërto animacionet që mund të vendosen në objekte nga 

prezantimi 5/2

Përdor vegla për dhënien animacion të objektit në 
slajd dhe vegla për shqyrtimin e animacioneve të 
përpunuara

- Përdor mjete për dhënien e animacionit të objektit në slajd

- Përdor vegla për shqyrtim të animacioneve të përpunuara

1. Hape prezantimin nga My documents me emrin dhe mbiemrin tënd 
ImePrezime.ppt 

Vendose animacion me dëshirën tënde të slajdit të parë, të tekstit – ai jam 
unë dhe të objektit nga slajdi i dytë 

Shqyrto efektet e vendosura animuese të objekteve

Ruaji ndryshimet dhe mbylle prezantimin.

5/4
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Tranzicioni i slajdit dhe 
efektet kohore

Identifikon dhe emërton tranzicion të slajdit në 
prezantim Njoh tranzicion të slajdit në prezantim

- Njihe dhe emërto tranzicionet që mund të vendosen te slajdet nga 
prezantimi

- Përmes menysë Transition do të zgjedhësh:

а. mënyra e kalimit nga njëri slajd në tjetrin

b. mënyra e lëvizjes së objekteve në slajd

c. dizajni i slajdit

5/2

Zbaton vegla nga paneli për tranzicion të slajdit në 
prezantimin dhe vegël për shqyrtim të tranzicionit 
të përpunuar

- Përdor vegla për tranzicion të slajdit në prezantim

- Përdor vegël për shqyrtimin e tranzicionit të përpunuar

1. Hape prezantimin nga My documents me emrin dhe mbiemrin tënd 
ImePrezime.ppt 

Vendos tranzicion të slajdeve sipas dëshirës personale të gjitha slajdeve nga 
prezantimi

Shqyrto tranzicionin personal të slajdeve

Ruaji ndryshimet dhe mbylle prezantimin.

5/3

Përdor vegla për dhënien e efekteve kohore gjatë 
tranzicionit të slajdeve

Përdor vegla për dhënien e efekteve kohore gjatë tranzicionit 
të slajdeve

- Shpejtësia e kalimit nga njëri slajd në tjetrin:

а. mund të përcaktohet

b. nuk mund të përcaktohet

1. Hape prezantimin nga My documents me emrin dhe mbiemrin tënd 
ImePrezime.ppt 

Vendose kohëzgjatje të tranzicionit të slajdeve 2sec, tingull-chime, vendos 
tranzicion pa mouse click, after 10 sec dhe vendos të gjitha slajdet nga 
prezantimi

Shiko ndryshimin e vendosur të tranzicionit të slajdeve.

Ruaji ndryshimet dhe mbylle prezantimin.

5/4

Përdor vegla për dhënien e efekteve kohore gjatë 
animacionit Përdor vegla për krijimin e efekteve kohore gjatë animacionit

1. Hape prezantimin nga My documents me emrin dhe mbiemrin tënd 
ImePrezime.ppt 

Vendose kohëzgjatje të efekteve animatike të vendusura në 3 sekonda on 
mouse click.

Kontrollo ndryshimet e vendosura.

Ruaji ndryshimet dhe mbylle prezantimin.

5/4
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Vendosja e hiperlidhjeve Numëron dhe dallon llojet e hiperlidhjeve që mund 
të vendosen në një prezantim

- Përmend dhe njoh vegla për vendosjen e hiperlidhjeve në 
prezantim

-Përmend dhe përdor hiperlidhje të ndryshme që mund të 
vendosen në një prezantim

Me cilin mjet futet hiperlidhja?

Cilat lloje të hiperlidhjeve i njoh në fotografi, cilat mund të vendosen në një 
prezantim.

5/1

5/2

Përdor vegël për vendosjen e llojeve të ndryshme të 
hiperlidhjeve në prezantim

Përdor vegla për vendosjen e llojeve të ndryshme të 
hiperlidhjeve në prezantim

- Çfarë ndodhet pas kryerjes së komandave në vijim 4 komanda:

1. E nënvizojmë fjalën Emër (emrin tuaj) nga prezantimi ImePrezime.ppt

2.InsertHyperlink

3. Në pjesën e majtë të dritares së sapohapur klikojmë Place in This 
Document

4. Në dritaren InsertHyperlink zgjedhim Slide3

- Kryeje komandat e dhëna (1-4) të prezantimit ImePrezime.ppt nga My 
documents

Ruaji ndryshimet dhe mbylle prezantimin.

5/4

5/5
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Përpunimi i prezantimit 
multimedial në Power Point Përdor urdhëra dhe vegla për përpunimin e 

prezantimit multimedial për qëllime personale, 
biznes ideja dhe reklamim të produkteve personale

Përdor urdhëra dhe vegla për përpunimin e prezantimit 
multimedial për qëllime personale, biznes ideja dhe 
reklamim të produkteve personale

Përpuno prezantim për qëllime personale me të cilat do t’i promovosh biznes 
idetë tuaja, biznesi personal dhe produktet nëse i ke ose do të dëshirosh në të 
ardhmen t’i zhvillosh.

5/6
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Njohje me programin për 
rregullimin e tekstit

REM - Emërton program për përpunimin e tekstit Njoh program për përpunimin e tekstit Trego programin për përpunim të tekstit –MS Word 5/0

REM - Identifikon dhe aktivizon program për 
përpunimin e tekstit Hap dhe mbyll program për përpunimin e tekstit Aktivizo programin për përpunim të tekstit – MS Word, ndërsa pastaj mbylle 

të njëjtin 5/0

Rregulla për futjen e tekstit

REM – krijon dokument të ri në program për 
përpunimin e teksit dhe tregon përdorim të drejtë 
të tastierës për futje, ndryshim dhe lëvizje nëpër 
përmbajtjen e dokumentit dhe përdorim të drejtë të 
miut për selektimin dhe lëvizjen e përmbajtjes së 
dokumentit

Krijon dokument të ri në programin për përpunim të tekstit 
dhe drejtë përdorë tastierën për futje, ndryshim dhe lëvizje të 
përmbajtjes së dokumentit dhe drejtë përdorë edhe miun për 
selektim dhe lëvizje nëpër përmbajtjen e dokumentit

1. Ime Prezime.docx во My documents Hape dokumentin e ri në program për 
rregullimin e tekstit dhe shkruaj titullin KY JAM UNË, pastaj shkruaje tekst të 
shkurtër që të përshkruan ty, pastaj duke përdorur tastierën dhe miun.

Ruaje dokumentin me emrin dhe mbiemrin tënd

5/0

Përdor mbështetje gjuhësore për dhënien e tekstit 
(paragrafe – për fund të paragrafit klikohet enter, 
renditjet në paragraf – në fund të radhës nuk 
klikohet enter, shenjat e pikësimit ngjiten te fjala, 
ndërsa pastaj vend i zbrazët)

- Përdor mbështetje për dhënien e tekstit të ri dhe ndryshim 
të tekstit të futur

- Përmend dhe përdor rregulla për futjen e teksitt (paragrafe 
– për fund të paragrafit klikohet enter, rreshtat në paragraf 
– në fund të rreshtit nuk klikohet enter, shenjat e pikësimit 
ngjiten për fjalë, pastaj vend i zbrazët)

1. Hape dokumentin Ime Prezime.docx. nga My documents dhe:

- shto tekst me interesat e tua në paragraf të ri,

- Në vazhdimësi të tekstit të mëparshëm duke e përdorur mbështetjen 
maqedonase dhe angleze sipas nevojës fut tekstin me përmbajtje për biznesin 
personal nëse ke dhe idetë personale për zhvillimin e biznesit ekzistues në të 
ardhmen.

- Ruaji vetëm ndryshimet në vendin e njëjtë dhe mbylle dokumentin.

5/2

Formatime themelore të 
tekstit

REM – Emëtron dhe dallon font, stil, madhësi dhe 
rrafshim Njoh dhe dallon font, stil, madhësi dhe rrafshim Trego veglat për dhënien e fontit, stil, madhësi dhe rrafshim 5/0

Përshkruan madhësinë e fontit, ngjyrën e fontit, stil, 
rrafshim Shpjegon dhe përmend madhësinë e fontit, ngjyrën e fontit, 

stil- B, I, U, rrafshim-në të majtë, në të djathtë, qendrore, të 
mbushur

Shpjego veglat e paraqitura më lartë

5/2
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Përdor vendosjen e fontit, ngjyrën e fontit, stil, 
rrafshim dhe ruajtje të dokumentit të ri (ose 
ekzistues);

Përdor vendosje të drejtë të madhësisë së fontit, ngjyrën 
e fontit, stil, rrafshim dhe ruajtje të dokumentit të ri (ose 
ekzistues);

1. Hape dokumentin Ime Prezime.docx nga My documents dhe bëje këtë:

- Titullin KY JAM UNË trashe dhe tërhiqi shkronjat me madhësi 16, zgjidhe në 
qendër,

- Në paragrafin e parë vendose fontin Ariel, madhësia 14, stil i pjerrët, ngjyra 
e gjelbër dhe rrafshim i majtë,

- Në paragrafin e dytë vendose font TimesNewRoman, madhësia 18, stil të 
tërhequr, ngjyra e kuqe dhe rrafshim i plotë.

- Ruaji ndryshimet dhe mbylle dokumentin.

5/3

Listat numëruese

REM - Identifikon lista numëruese në dokument Njoh lista numëruese në dokument Trego veglat për krijimin e listave numëruese në dokument 5/0

Shpjegon dhe dallon lista numëruese (numeruese 
dhe jonumeruese)

Përshkruan dhe bën dallimin midis listave numëruese 
(numëruese dhe jonumeruese)

Shpjego veglat e paraqitura dhe cili është dallimi i tyre:
5/2

Përdor mjete për krijimin e listave numeruese 
(numeruese dhe jo numeruese) 

Përdor veglat për krijimin e listave numeruese (numeruese 
dhe jo numeruese)

1. Hape dokumentin Ime Prezime.docx nga My documents.

- Në vazhdim të tekstit pas paragrafit të dytë bëj listat në vijim:

1. e hënë

2. e martë

3. e mërkurë

4. e enjte

5. e premte

• futboll

• basketboll

• hendboll

• not

- Ruaji ndryshimet dhe mbylle dokumentin. 

5/4
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Futja e fotografive dhe 
objekteve grafike në tekst

Identifikon vegla për futjes e fotografive dhe 
objekteve grafike në tekst

Njoh veglat për futjen e fotografive dhe objekteve grafike në 
tekst

Shpjegoi veglat e paraqitura

5/2

Përdor vegla për futjen e fotografive dhe objekteve 
grafike në dokument dhe formatim shtesë 

Përdor veglat për futjen e fotografive dhe objekteve grafike 
në dokument dhe formatim shtesë

1. Hape dokumentin Ime Prezime.docx nga My documents.

- Pas paragrafit të parë fut fotografinë sipas dëshirës personale nga disku.

- Pas paragrafit të dytë fute objektin grafik nga galeria clip art.

- Shtesë rregullo objekt të futur ose fotografi (zhvendos, ndrysho dimensione, 
rrotullo)

- Ruaji dokumentet dhe mbylle dokumentin.

5/3
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Aktivizimi i programit 
për llogaritje tabelare 

dhe përshkrimi i ekranit 
themelor

REM - Identifikon program për llogaritje tabelare Emërton dhe njoh program për llogaritje tabelare Trego programin për llogaritje tabelare –MS Excel 5/0

Identifikon dokument të punuar, list të punuar, 
rresht, kolonë;

Emërton dhe Njoh dokument të punuar, list të punuar, rresht, 
kolonë;

- Është hapur dokument – tabela e përpunuar në MS Excel. Tregoi elementet 
themelore: dokument punues, list punues, rresht, kolonë, ndërsa pastaj 
mbylle të njëjtën

5/1

Dallon dokument të punuar nga lista e punuar; Kufizon dhe njoh dokument të punuar nga lista e punës; - Çfarë është dokument i punuar, ndërsa çfarë list i punuar?

- Prej çfarë përbëhet dokumenti i punuar?
5/2

REM – Identifikon rresht, kolonë, qeli Njoh rresht, kolonë, qeli në tabelë

Emërto rreshtat, kolonat dhe një pjesë të qelive që janë të selektuara

5/0
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Njoh veglat nga dritarja themelore e programit për 
llogaritje tabelare Njoh, emërton, numëron veglat nga dritarja themelore të 

programit për llogaritje tabelare

Emërto dhe shpjego veglat që i njohësh ti:

5/2

Përdor operacione themelore me dokument: hape, 
ruaj dhe mbylle dokumentin e punuar

Përdor operacione themelore me dokument: hape, ruaj dhe 
mbylle dokumentin e punuar

1. Hape një libër të ri punues (dokument) në MS Excel

Fute emrin tënd në qeli A1. 

Ruaje dokumentin me emrin dhe mbiemrin tënd (Ime Prezime.xlsx) në My 
documents.

Mbylle dokumentin.

5/1

Futja e të dhënave në tabelë

Shkruan të dhëna në tabelë në listën punuese dhe 
vendos ngjyrë në tekst, kufi, ngjyrë të qelisë

Fut të dhëna në tabelë në listën punuese dhe vendosje ngjyrë 
në tekst, kufi, ngjyrë të qelisë;

Është hapur një dokument ekzistues Tabela.xlsx

Në listën punuese sheet2 fute emrat e 5 miqve në kolonën e parë A dhe 
moshën e tyre në kolonën e dytë B, ngjyra e tekstit e kuqe, ngjyra e qelive e 
gjelbër

Si është i rrafshuar teksti në qeli, ndërsa si numrat? Çfarë vërenë!

Ruaje dokumentin dhe mbylle.

5/2

Identifikon adresë të qelisë; Emërton dhe njoh adresë të qelisë;

- Cila është adresa e qelisë së selektuar

- Selekto qelinë C5 në dokumentin e hapur

5/1
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Rregullim i kolonave dhe 
rreshtave në tabela

REM - Përzgjedh drejtë rreshta veçmas, kolona, qeli Veçmas përzgjedh rreshta, kolona, qeli

1. Është hapur dokument ekzistues Tabela.xlsx

Selekto rreshtin : 2

Selekto kolonën: B

Selekto qelinë: А3

5/0

Përzgjedh rreshta, kolona, qeli dhe tërë tabelën Përzgjedh drejtë rreshtat në përputhje dhe në kundërshtim, 
kolona, qeli dhe tërë tabelën

1. Është hapur dokument ekzistues Tabela.xlsx

Selekto rreshtat: 2,3,5,7

Selekto kolonat: B,C,D,H

Selekto qelitë prej А1 deri С5

Selekto qelitë: D2,G4,A5

Selekto tërë tabelën

5/2

Ndryshon lartësinë e rreshtave dhe gjerësinë e 
kolonave Ndryshon lartësinë e rreshtave dhe gjerësinë e kolonave

1. ËSHTË hapur dokument ekzistues Tabela.xlsx

- Ndrysho lartësinë e rreshtit 5

- Ndrysho gjerësinë e kolonës  С

- Ndrysho lartësinë e rreshtave prej 2 deri 5 

- Ndrysho gjerësinë e kolonave prej A deri  С

5/2

Пчрдор veglat dhe urdhërat për shtuarjen e 
rreshtave dhe kolonave

Përdor veglat dhe urdhërat për shtuarjen e rreshtave dhe 
kolonave

1. Është hapur dokument ekzistues Tabela.xlsx

- Në listën punuese Sheet2 fute një kolonë të re si kolonë të parë A ku do të 
shkruash numrat rendor prej 1 deri 5 në qelitë prej A1 deri A5 për çdo mik

- Në listën punuese Sheet2 fute një rresht të ri si rresht 1 ku do të shkruash 
tekst emër në qeli B1 dhe tekst vite në qelinë C1

- Ruaji ndryshimet dhe mbyllе dokumentin.

5/3

Përdor operacione kopjim dhe zhvendosje të të 
dhënave në rreshta dhe kolona

Përdor operacione kopjim dhe zhvendosje të të dhënave në 
rreshta dhe kolona

1. Është hapur dokument ekzistues Tabela.xlsx

- Kopjoje tabelën nga lista punuese Sheet2 në listën punuese Sheet1, prej 
pozitës në qeli A15

- Ruaji ndryshimet dhe mbylle dokumentin.

5/3
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NIVELI I GJASHTË

Fusha Tema /Përmbajtja Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli/
Nënniveli

Pr
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t-D

Rregullimi i paragrafit

REM – Identifikon paragraf dhe veglat për rregulliin 
në dokument Njoh paragraf/e në dokument

1. Hape dokumentin me ImePrezime.docx nga My Documents 

-Njihe sa paragrafe ka në dokument
6/0

Identifikon veglat për rregullimin e paragrafit në 
dokument Njoh veglat për rregullimin e paragrafit në dokument

 - Emërto dhe shpjego veglat

- Shpjego mundësitë që i ofron urdhëri për rregullimin e paragrafit

6/1

6/2



45

PROGRAMI MËSIMOR INFORMATIKË DHE PUNË ME KOMPJUTERË 

Përdor veglat dhe urdhërat për rregullimin e paragrafit 
(rrafshim, ndarje, zbrazëtira para dhe pas paragrafit) 
ose rregullim i tyre plotësues

Përdor veglat dhe rregullat për rregullimin dhe ndryshimet 
e paragrafit (rrafshim, ndarje, zbrazëtirë para dhe pas 
paragrafit)

1. Hape dokumentin me ImePrezime.docx nga Мy Documents

- Në fund të tekstit shto një paragraf të ri ku do të përshkruash vendlindjen 
tënde dhe pastaj zbato rregullimet në vijim:

- Rrafsho tekstin në paragrafin me rrafshimin të plotë

- Vendos tërheqje të majtë dhe të djathtë të 1cm

- Tërhiqe linjën e parë nga paragrafi

- Vendos zbrazëtira pas paragrafit nga 6pt

- Vendos ndarje nga 1.5 lines

- Ruaje dokumentin dhe mbylle.

6/3

Rregullimi i tekstit 
gazetaresk Identifikon tekst gazetaresk në dokument Njoh tekst gazetaresk në dokument

Dallo nëse ka tekst gazetaresk në ndonjë nga fotografitë

6/1
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Identifikon dhe përshkruan veglat për krijimin dhe 
rregullimin për krijimin dhe rregullimin e tekstit 
gazetaresk në dokument

- Njoh veglat për krijimin dhe rregullimin e tekstit 
gazetaresk në dokument

- Shpjegon veglat për krijimin dhe rregullimin e tekstit 
gazetaresk në dokument

- Emërto dhe shpjego veglat për krijimin dhe rregullimin e tekstit gazetaresk

- Shpjego mundësitë që i ofron urdhëri Columns

- Shpjego mundësitë që i ofron urdhëri Columns

6/3

6/3

6/4
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Përdor veglat për krijimin e tekstit gazetaresk në 
dokument dhe rregullim shtesë të tekstit gazetaresk

Përdor veglat dhe urdhërat për krijimin dhe rregullimin 
shtesë të tekstit gazetaresk në dokument

1. Hape dokumentin me ImePrezime.docx nga My Documents

- Paragrafi i dytë bëje ashtu që do ta bësh në 2 kolona

- Ruaje dokumentin dhe mbylle.

6/5

Vendosja e titullit të 
tekstit, bazamenti i 

tekstit (header/footer) 
dhe numri i faqes

REM - Identifikon titull dhe bazament të tekstit 
(header/footer) Njoh titull dhe bazament të tekstit (header/footer)

A ka titull dhe bazament të tekstit (header/footer) në fotografinë në vijim

6/0

Identifikon veglat dhe urdhërat për rregullimin e titullit 
të tekstit, bazamentin e tekstit (header/footer) dhe 
numrin e faqes

Njoh veglat dhe urdhërat për rregullimin e titullit të teksit, 
bazamentit të tekstit (header/footer) dhe numrin e faqes 

- Emërto veglat për rregullimin e titullit të teksit, bazament i tekstit (header/
footer) dhe numrin e faqes

6/1
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Shpjegon veglat dhe urdhërat për renditjen e titullit të 
teksit, bazamentin e teksit (header/footer) dhe numrin 
e faqes

Përshkruan veglat dhe urdhërat për rregullimin e titullit të 
tekstit, bazamentin e tekstit (header/footer) dhe numrin e 
faqes

- Shpjego mundësitë që i ofron vegla  Header

- Shpjego mundësitë që i ofron vegla  Footer

- Shpjego mundësitë që i ofron vegla  Page Number

- Shpjego mundësitë që i ofron urdhëri Header &FooterTools

6/2

6/2

6/2

6/3

Përdor veglat dhe rregullat për krijimin e titullit dhe 
bazamentit të tekstit (header/footer) dhe rregullimin e 
tyre shtesë dhe ndryshimin

Përdor veglat dhe rregullat për krijimin e titullit, bazamentit 
të tekstit, numrin e faqeve (header/footer) dhe rregullimin e 
tyre shtesë dhe ndryshim-numri i faqeve, data

1. Hape dokumentin me ImePrezime.docx nga My Documents

Në dokument vendos:

-header me tekst Shkup 2018,  

-footer me tekst Ministria e arsimit dhe shkencës

- numri i faqeve në fund të listës dhe rrafshim qendror

- Ruaji ndryshimet dhe mbylle dokumentin.

6/4
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Futja e fusnotës dhe 
endnotës

Definon fusnotë dhe endnotë Shpjegon fusnotë dhe endnotë
- Çka është fusnota?

- Çka është endnota?
6/2

Identifikon veglat dhe urdhërat për futjen e fusnotës 
dhe endnotës në dokument

Njoh veglat dhe urdhërat për futjen e fusnotës dhe endnotës 
në dokument

- Emërto dhe shpjego veglat dhe urdhërat për futjen e fusnotës dhe endnotës 
në dokument

- Shpjego mundësitë që i ofron urdhëri Footnotes

6/2

6/3
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Përdor veglat për krijim të fusnotës dhe endnotës dhe e 
shpjegon dallimin midis tyre

- Përdor veglat për krijimin e fusnotës dhe endnotës

- Përshkruan dallimin midis fusnotës dhe endnotës

1. Hape dokumentin ImePrezime.docx nga My Documents

- Në dokument vendose fusnotë ose endnotë (sipas dëshirës) në emrin tënd, 
ndërsa në pjesën për shpjegim shënoje adresën tënde të banimit. 

- Ruaji ndryshimet dhe mbylle dokumentin.

Cili është dallimi midis fusnotës dhe endnotës?

6/4

6/5

Vendosje e faqeve të 
dokumentit

REM – Identifikon margjina dhe orientimi i listës në 
dokument Njoh margjina dhe orientim të listës në dokument

Njihe margjinat dhe orientimin e listës

6/0
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Identifikon veglat dhe urdhërat për vendosjen e 
margjinave dhe orientimin e listës

Njoh veglat dhe urdhërat për vendosjen e margjinave dhe 
orientimin e listës

- Emërton dhe i shpjegon veglat dhe urdhërat për futjen e margjinave dhe 
orientimi i listës

- Shpjego mundësitë që i ofron urdhëri Margins

-Shpjego mundësitë që i ofron urdhëri Orientation

- Shpjego mundësitë që i ofron urdhëri Page Setup

6/1

6/1

6/1

6/2
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Përdor veglat për vendosjen e margjinave dhe 
orientimin e listës

Përdor veglat për vendosjen e margjinave dhe orientim të 
listës

Hape një dokument të ri dhe bëjë këto:

- Margjina e majtë dhe e djathtë prej 1,5cm

- Margjina e sipërme dhe e poshtme prej 2cm

- Orientimi i listës – pozicion i shtrirë (landscape)

- Formati i faqeve A4

6/4

Gjetja dhe zëvendësimi 
i tekstit Përdor veglat për tekst në dokument Përdor veglat për gjetjen e tekstit në dokument

1. Hape dokumentin me ImePrezime.docx nga My Documents

Gjeje emrin tënd në dokument ImePrezime.docx

P.sh.

6/4

Përdor veglat për gjetjen dhe zëvendësimin e tekstit në 
dokument

Përdor veglat për gjetjen dhe zëvendësimin e tekstit në 
dokument

1. Hape dokumentin me ImePrezime.docx nga Мy Documents

Bëje zëvendësim të emrit tënd në dokumentin ImePrezime.docx me emër 
tjetër në tërë dokumentin.

P.sh.
6/4
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Futja dhe përdorimi i 
hiperlidhjeve

Numëron dhe dallon lloje të hiperlidhjeve që mund të 
vendosen në një dokument dhe sheh përfitime prej tyre

- Përmend dhe zbaton hiperlidhje të ndryshme që mund të 
vendosen në një dokument

- Përmend përfitime nga hiperlidhjet e futura

- Me cilën vegël futet hiperlidhja?

- Cilat lloje të hiperlidhjeve i njohësh në fotografi, që mund të vendosen në 
një prezantim.

Përmend disa përfitime nga vendosja e hiperlidhjeve të fjalëve të caktuara 
nga dokumenti?

6/1

6/2

6/3
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Përdor një vegël për vendosjen e llojeve të ndryshme të 
hiperlidhjes në dokument

Përdor vegla për vendosjen e llojeve të ndryshme të 
hiperlidhjeve në dokument

- Çfarë ndodhet pas kryerjes së komandave në vijim 4komanda:

1. E selektojmë fjalën Emër (emrin tuaj) në dokumentin ImePrezime.docx

2.Insert/Hyperlink

3. Në pjesën e majtë të dritares së sapohapur, klikojmë në Existing File or 
Web Page

4. Në pjesën InsertHyperlink në pjesën  Address  futimе: mon.gov.mk

- Kryei komandat e theksuara (1-4) të dokumentit ImePrezime.docx nga My 
Documents

Ruaji ndryshimet dhe mbylle prezantimin.

6/4

6/5

Kontrollim para shtypit 
dhe shtypjes së 

dokumentit

REM – Identifikon vegla dhe urdhërat për shtypjen e 
dokumentit Njoh vegla dhe urdhëra për shtypjen e dokumentit

Emërto urdhërat për shtypjen e dokumentit

Cila nga urdhërat është urdhëri për shtypjen e dokumentit:

а. File/Paste

b. File/Print

c. File/Copy

6/0
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Përshkruan dhe përdor vegla për shtypjen e dokumentit

- Shpjegon vegla për shtypje të dokumentit

- Përdorë vegla për shtypjen e dokumentit

- Shpjego mundësitë që i ofron urdhëriFile/Print

- Hape dokumentin ImePrezime.docx nga My Documents dhe shtype tërë 
dokumentin në 2 kopje

- Hape dokumentin ImePrezime.docx nga My Documents dhe shtype faqen e 
parë

- Hape dokumentin ImePrezime.docx nga My Documents dhe shtypi faqet tek

6/3

6/4

6/4

6/4
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Rregullimi i të dhënave 
numerike

REM – Identifikon vegla dhe urdhëra për rregullimin e 
të dhënave numerike në tabelë

Njoh vegla dhe urdhëra për rregullimin e të dhënave 
numerike (numrat dhjetor, vlerat monetare, data, koha) në 
tabelë

Emërto dhe shpjego veglat dhe urdhërat për rregullimin e të dhënave 
numerike në tabelë

6/0

Përdor vegla për rregullimin e të dhënave numerike në 
tabelë (numrat dhjetor, vlerat monetare, datë dhe kohë)

Përdor vegla për rregullimin e të dhënave numerike në 
tabelë (numrat dhjetor, vlerat monetare, datë dhe kohë)

1. Hape një dokument të ri në MS Excel dhe përpuno tabelën në vijim kështu 
që vlerat monetare do t’i fusësh me format në denarë me 2 decimale, datën 
dhe kohën futi zakonisht

Ruaje dokumentin në My Documents me emrin Vezba.xlsx

6/3

Përdor vendosje plotësuese për rregullimin e të 
dhënave numerike në tabelë (numrat dhjetor, vlerat 
monetare, përqindje, datë dhe kohë)

Përdor vendosje shtesë për rregullimin e të dhënave 
numerike në tabelë (numrat dhjetor, vlerat monetare, 
përqindje, datë dhe kohë)

Hape dokumentin Vezba.xlsx nga My Documents dhe në kolonën E zëvendëso 
vlerat monetare nga denarë në euro dhe pa decimale, siç është paraqitur

 Ruaje 
dokumentin në My Documents me emër Vezba1.xlsx

6/4
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Rrafshim dhe orientimi i 
të dhënave në qeli

REM – Identifikon vegla dhe urdhëra për rrafshim dhe 
orientim të të dhënave në qeli

Njoh vegla dhe urdhëra për rrafshim dhe orientim të të 
dhënave në qeli

Emërto dhe shpjego veglat dhe urdhërat për rrafshim dhe orientim të të 
dhënave në qeli

6/0

Përdor vegla dhe rregulla për rrafshimin dhe orientimin 
e të dhënave në qeli Përdor vegla për rrafshimin dhe orientimin e të dhënave në 

qeli

Hape dokumentin Vezba.xlsx nga My Documents dhe në rreshtin e parë 
vendos një orientim vertikal të tekstit, rrafshim vertikal – qendror dhe tekst 
në 2 ose më shumë rreshta – wrap text 

Ruaji ndryshimet dhe mbylle tabelën.

6/3

Kufijtë e qelisë dhe 
ngjyra e tekstit dhe 

qelisë

Identifikon vegla dhe urdhëra për vendosjen e kufijve të 
qelisë dhe ngjyrën e tekstit dhe qelisë

Njoh vegla dhe urdhëra për vendosjen e kufive të qelisë dhe 
ngjyrën e tekstit dhe qelisë

Emërto dhe shpjego veglat dhe rregullat për vendosjen e kufijve të qelisë dhe 
ngjyrën e tekstit dhe qelisë

6/1

Përdor vegla dhe urdhëra për vendosjen e kufijve të 
qelisë dhe ngjyrën e tekstit dhe qelisë Përdor vegla dhe rregulla për vendosjen e kufive të qelisë 

dhe ngjyrën e tekstit dhe qelisë

Hape dokumentin Vezba.xlsx nga My Documents dhe vendos kufi të qelisë dhe 
ngjyrën e të njëjtave siç është e paraqitur më poshtë

Ruaji ndryshimet dhe mbylle tabelën.

6/3
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Mbushje automatike e 
qelive

 

Identifikon nevoja nga plotësimi automatik i qelive Shikon nevojë nga plotësimi automatik i qelive

Në cilat prej tabelave mund të vërehet nevoja nga plotësimi automatik

	
    

6/1

Përdor plotësim automatik të qelive me ndihmën e 
dorezës për mbushje automatik

Përdor plotësim automatik të qelive me ndihmën e dorezës 
për plotësim automatik

- Çfaë mund të shpjegosh në lidhje me atë çfarë është e shënuar në figurat 
më poshtëHape një dokument të ri në MS E xcel dhe zbato plotësim 
automatik për t’i plotësuar qelitë si te fotografitë

	

6/2

Shikon përfitime nga zbatimet e mbushjes automatike 
të qelive

Njofton përfitime nga zbatimi i mbushjes automatike të 
qelive

A ka përfitime nga zbatimi i plotësimit automatik të qelive dhe cilat janë 
përfitimet 6/3

Futja e formulave dhe 
funksionet themelore 

(sum, average, max, min, 
count)

Identifikon nevojë nga futja e funksioneve themelore 
(sum, average, max, min, count) Njoh nevojë nga futja e funksioneve themelore (sum, 

average, max, min, count)
Emërto dhe shpjego urdhërat për 

futjen e funksioneve themelore

6/2

Identifikon operacione themelore matematikore për 
krijimin e formulave

Njoh dhe shpjegon operacione themelore matematikore për 
krijimin e formulave (+, -, *,/)

Për secilën nga shenjat shënoje operacionin përkatës matematikor:

+                    -                      *                       /
6/2
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Përgatit formula me zbatimin e operacioneve mbledhje, 
dallim, shumëzim dhe pjesëtim

Krijon formula me zbatim të operacioneve mbledhje, dallim, 
shumëzim dhe pjesëtim;

Ku shënohet shenja = në formulë

Cila formulë duhet të shënosh në qelitë e verdha (prej D2 deri D7) për të 
llogaritur vlerën e cila fitohet për sasinë përkatëse të secilës nga produktet

6/4

Përdor funksionet për minimum, maksimum, shumë 
dhe vlerë mesatare

Përdor funksione për minimum, maksimum, shumë dhe vlerë 
mesatare;

Cili funksion duhet të futësh në qelinë e gjelbër D8 për të llogaritur vlerën e 
plotë nga të gjitha produktet

 Cilin funksion duhet të 
futesh në qelinë B9 për të llogaritur se temperatura mesatare nga e hëna deri 
të dielën është 28,29

6/4
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Përshtat formula dhe plotësim automatik Kombinon formula dhe plotësim automatik;

Nëse plotësimi automatik i qelive mund të zbaton gjatë plotësimit të qelive 
me formula dhe kur?

Hape një dokument të ri në MS Excel, fute tabelën e paraqitur më poshtë dhe 
zbato formulën në qelitë e verdha (prej D2 deri D7) për të llogaritur vlerën e 
cila fitohet për sasinë përkatëse të secilit nga prodhuesit ndërkohë përdor 
plotësimin automatik.

6/4

6/5
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Përshtat funksione dhe plotësim automatik
Kombinon funksionet dhe plotësim automatik;

A mund të zbatohet plotësimi automatik i qelive gjatë plotësimit të qelive me 

funksionet dhe kur?

Hape një dokument të ri në MS Excel, fute tabelën e paraqitur më poshtë dhe 
zbato funksionin në qelinë e gjelbër D8 për të llogaritur vlerën e plotë nga të 
gjitha produktet

Hape një dokument të ri në MS Excel, fute tabelën e paraqitur më poshtë dhe 
zbato funksionin në qelinë B9 për të llogaritur se temperatura mesatare nga e 
hëna deri të dielën është 28,29

Hape një dokument të ri në MS Excel, fute tabelën e paraqitur më poshtë dhe 
zbato funksionin në qelinë B9 për të llogaritur se temperatura mesatare nga e 
hëna deri të dielën është 28,29

Hape një dokument të ri në MS Excel, fute tabelën e paraqitur më poshtë dhe 
zbato funksionet MIN dhe MAX për llogaritjen e qelive B8,B9, C8,C9

6/4

6/5

6/5

6/5
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Analizon përfitime nga futja e formulave dhe funksione 
dhe njoh dallimin e formulave nga funksioni

- Dallon funksion nga formula

- Shikon dhe jep mendim të vet për përfitimet dhe nevojat 
nga futjen e formulave dhe funksioneve në tabelë

- Kur përdorim formula, ndërsa kur funksioni për llogaritje të të dhënave 
numerike?

-Nëse kryejmë ndryshimin e vlerave numerike në tabelë nëse të njëjtat do të 
shprehen në vlerat në tabelë që fitohen me formula dhe funksione?

- Përse formulat dhe funksionet shënohen me ndihmën e adresave të qelive, 
ndërsa jo me vlerat e tyre të drejtpërdrejta?

6/5

6/5

6/5

Përpunimi i grafikonit Identifikon vegla dhe urdhëra për përpunimi i llojeve të 
ndryshme të grafikonit

Njoh vegla dhe urdhëra për përpunimin e llojeve të ndryshme 
të grafikonit

Për secilën nga veglat emërto llojet e grafikonit që mund të përpunohen?

Përse krijohen grafikone nga tabela e dhënë?

Cila është përparësia e grafikonit!

6/2
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Përdor vegla dhe urdhëra për përpunimin e grafikonit 
të thjeshtë

- Përdorë vegla dhe rregulla për përpunimin e grafikonit të 
thjeshtë

- Vlerëson cili lloj i grafikut do të përdoret dhe e shpjegon 
zgjedhjen

- Analizon elemente të grafikut

Detyra 1

Hape një dokument të ri në MS Excel, ndërsa pastaj:

- fut tabelën në vijim

- përpuno grafikon në llojin e shtyllave ku do t’i paraqitësh gjatësinë për 
secilin emër nga tabela me pamjen vijuese

- Ruaje dokumentin me emër visina.xlsxво My documents

Detyra 1.

Hape dokumentin Vezba.xlsx nga My Documents dhe përpuno në grafikun 
në vijim ku është paraqitur të ardhurat e 3 personave me 3D grafikon në 
llojin e ekonusi, me lokacion të listës së njëjtë punuese me tabelën. Ruaji 
ndryshimet.

6/5
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Përdor cilësime shtesë për modifikimin e grafikonit dhe 
të elementeve të tij

Përdor rregullime shtesë për modifikimin e grafikonit dhe të 
elementeve të tij

Hape dokumentin visina.xlsx nga My documents, ndërsa pastaj:

- Bëje ndryshim të mos ketë legjendë.

- Bëje ndryshim të ngjyrës së prapavijës së grafikonit dhe ngjyrës së shtyllave

- Bëje ndryshim të lokacionit të grafikonit (vendose në një listë të re punuese 
të emërtuar si Grafikon)

6/5

Përpunimi i tabelës dhe 
grafikon në Excel

Përdor vegla dhe urdhëra për përpunimin e tabelës dhe 
grafikonit për qëllime personale dhe ndjekjen e biznesit 
personal

Përdor vegla dhe urdhëra për përpunimin e tabelave dhe 
grafikone për qëllime personale dhe ndjekjen e biznesit 
personal (nëse ka).

(Përdor formula dhe funksione për llogaritjen e të dhënave-
produkteve personale, sasive, çmimeve dhe specifikimeve 
të tjera.

Përdor veglat për përpunimin e grafikonit nga të njëjtat).

Krijo një tabele dhe grafikone sipas nevojave personale dhe interesave (për 
biznesin tuaj nëse e keni) në të cilin do të paraqitësh të dhënat, do të kryesh 
llogaritje përkatëse për to dhe grafikisht do të paraqitësh varësi të caktuara.

6/6






