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Hyrje
Programi i matematikës për arsimin fillor e të rriturve është përpiluar me strukturë të përbërë nga rezultatet detajuese nga të pritura nga mësimi (RM), që dalin nga fushat, temat dhe përmbajtjet e vërtetuara me 
programin për arsim të rregullt fillor – i hartuar 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, është konceptuar në mënyrë që temat, përmbajtjet dhe rezultatet nga mësimi janë të 
shpërndara në gjashtë nivele. Kjo mundëson diferencim optimal gjatë vlerësimit të njohjeve dhe aftësive aktuale dhe përparim optimal nëpër nivele.

Për çdo fushë, në pajtim me temat përkatëse ose përmbajtjet, janë definuar rezultate të pritura nga mësimi dhe kriteret e 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 vlërësimit, 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. 
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Programi i matematiës është i strukturuar në gjashtë nivele të përparimit.

Qëllimet e programit të matematikës për arsimin fillor për të rritur, në sfera të ndryshme, është 
kandidati/ja të jetë i/e aftë:
 
Numra dhe sisteme të numrave
Të numërojë njësitë përpara dhe prapa, dhjetërat dhe qindrat, numrat dyshifror dhe treshifror, në 
frasione dhe numrat decimal.
Të dijë çfarë paraqet çdo shifër në numrat e plotë deri në një milion dhe në numrat decimal me një 
ose dy decimale.
Të zbërthej numër të shumëzuesve.
Të përcaktojë pjesëtues të përbashkët.
Të rrumbullakojë numra të plotë deri te dhjetëshja më e afërt, qindshja ose mijëshja.
Të rrumbullakojë numra decimale me dy decimale të një decimale ose të numrit të plotë
Të rendit dhe të zbatojë numra pozitiv deri në një milion dhe numra të plotë negativ, duke përdorur 
„>“, „<“ dhe „=“ .
Të zbatojë thyesa me emërues të njëjtë.
Të njohë thyesa të njëjta.
Të përcaktojë barazi të thyesit dhe numrit decimal.
• Të përcaktojë përqindje nga format e numrave të plotë.
Operacione matematikore
Strategjitë e mendimit
I njeh dhe i zbaton shenjat për ndarje me 2, 4, 5, 10, 25 dhe 100.
Mbledh dhe zbret numrat decimal.
Shumëzon dhe pjesëton numrat.
Ndan numrin dyshifror me njëshifror, duke përfshirë edhe ndarjen me pjesën e mbetur.
Mbledhje dhe zbritje
Mbledh dhe zbret numrat dyshifror dhe treshifror me 10 dhe me dhjetëshe të plota (p.sh., 570-
40=530).
Mbledh numrat me numra të njëjtë ose të ndryshëm të decimaleve.
• Mbledh dhe zbret çift numrash dyshifror.
• Mbledh numrat treshifror dhe dyshifror me shënim.
Mbledh dhe zbret numrat me numër të njëjtë ose të ndryshëm të decimaleve, në kontekst të 
gjatësisë.
Shumëzim dhe pjesëtim

Shumëzon numër dyshifror, treshifror dhe katërshifror me numër njëshifror dhe dyshifror (duke i 
përfshirë edhe paratë).
Pjesëton numër treshifror me njëshifror, duke e përfshirë me pjesën e mbetur, dhe ndan numrat 
treshifror me numrat dyshifror.
Ndan numra decimal me dy vende decimale me numër njëshifror.
Numrat e plotë, shkallët dhe rrënjat
Mbledh, zbret, shumëzon dhe ndan numra të plotë
Vlerëson rrënjë katrore dhe kube.
Përdor shkallë me tregues të shkallës: zero, pozitiv ose numër të plotë negativ dhe ligje për 
shumëzim dhe pjesëtim të shkallëve treguesit e të cilëve shkallë janë pozitiv në tërë numrat.
Vlera mesatare, rendit dhe përkufizon 
Përdor renditje të operacioneve, duke i përfshirë kllapat dhe shkallët.
Thyesa, numra decimal, përqindje, madhësi dhe proporcion
Mbledh, zbret, shumëzon dhe pjesëton thyesa.
Zbaton dy madhësi; interpreton dhe përdor madhësi në kontekte të ndryshme.
Dallon kur dy madhësi janë proporcionalisht të drejta; zgjidh probleme me proporcionalitetin, 
p.sh., kalimin nga një valutë në tjetrën.
Algjebra
Shprehje, barazime dhe formula
Përdor shënimin e shkallëve me treguesin e shkallëve të numrit të plotë pozitiv; zbaton rregullim 
për shumëzim dhe pjesëtim të shkallëve në transformimin e shprehjeve algjebrike.
Zëvendëson numrat pozitiv dhe negativ në shprehje dhe formula.
I përpilon dhe zgjidh barazime lineare me koeficienta të numrave të plotë, zgjidh problem me 
numratme përbërjen dhe zgjidhjen e barazimit linear.
Zgjidh sistemi i thjeshtë nga dy barazime lineare me dy të panjohur me eleminimin e një të 
panjohur.
Përcakton produkt nga dy shprehje lineare nga forma x ± n dhe e thjeshtëson shprehjen e fituar 
katrore.
I kupton dhe i përdor shenjat për jobarazi (<, >, ≤, ≥); përbën dhe zgjidh jobarazime lineare me një 
të panjohur.
Vargje, funksione dhe grafikë
Gjeneron elementet e vargut me përdorimin e rregullit për përcaktimin e elementit në vijim.
Përpilon tabelën e vlerës dhe vizaton grafikë të funksioneve lineare.
Përpilon funksione që dalin nga problemet e përditshme; i vizaton dhe i interpreton grafikët e tij.
Gjeometria
Format dhe të menduarit gjeometrik



7

PROGRAMI MËSIMOR I MATEMATIKËS

Dallon, përshkruan dhe vizaton format 2D duke përfshirë pesëkëndëshet, gjashtëkëndëshet, 
tetëkëndëshet dhe gjysmërrethet.
Dallon foramt 2D sipas numrti të anëve, skajeve dhe këndeve të drejta.
Dallon, përshkruan dhe bën format 3D duke përshfirë piramidat dhe prizmat;
Njoh dhe përshkruan katërkëndësha dhe i klasifikon sipas këndeve, anëve dhe paralelizmit të 
anëve.
Vlerëson dhe vizaton kënd të ashpër dhe të gjerë, dhe matë kënd me aglomer për të matur deri 
te shkalla më e afërt.
Kontrollon nëse shuma e këndeve në trekëndësh është 180° 
Llogarit kënde të brendshme dhe të jashtme në cilin do shumëkëndësh të drejtë
E përdor formulën e mbledhjes së këndeve të brendshme të shumëkëndëshit.
Pozicioni dhe lëvizja
Lexon dhe fut koordinatat në të gjitha katroret.
Pasqyron shumëkëndësh me boshtin simetrik, translacion ose me rrotullim 90º rreth një kulmi 
të tij.
Përdor rrjet kordinues për zgjidhjen e problemeve që përfshijnë translacion, rrotullim, bosht 
simetrik dhe ngjashëm.
Identifikon rrafshirën e simetrisë tek format 3D.
E di dhe e përdor Teoremën e Pitagorës për të kryerë probleme të rrafshirës, duke përfshirë 
edhe trekëndëshat drejtkëndor.
Matja
Paratë
• Di të përdorë monedha dhe kartëmonedha.
• Përdor fakte për mbledhje dhe zbritje për të llogaritur kusurin.
Gjatësia, masa dhe vëllimi
Zgjidh dhe përdor njësitë themelore të matjes dhe shkruan dhe lexon rezultate nga matja me dy 
ose tre decimale.
Shndërron nga njëra njësi matëse në tjetrën përkatëse, duke përdorur edhe numrat decimal 
deri tre decimal.
I interpreton matjet e fituara me përdorimin e instrumenteve të ndryshme matëse.
Vizaton dhe mat një segment deri në centimetër dhe milimetër.
Koha
I njoh dhe i kupton njësitë për matjen e kohës (sekondë, minutë, orë, ditë, javë, muaj, vit, 
dekadë dhe shekull).
Shndërron një njësi për matjen e kohës në tjetrën.
E tregon kohën duke e përdorur 24 orët digjital dhe analog.

E llogarit intervanlin kohor të dhënë në formë digjitale dhe analoge.
Përdor kalendar për të llogaritur intervalet kohore në ditë, javë ose muaj.
Llogarit intervale kohore në ditë, muaj dhe vite.
Sipërfaqe dhe perimetër
Mat dhe llogarit sipërfaqe dhe perimetër të formave të drejta.
Llogarit perimetër dhe sipërfaqe të formave të thjeshta, që mund të ndahen në drejtëkëndësha.
Shndërron një njësi për matjen e sipërfaqes në tjetrën.
Di se sipërfaqja e tokës matet në hektar (ha).
Puna me të dhëna
Organizimi, kategorizimi dhe llogaritja e të dhënave
Zgjidh problem me paraqitje, tërheqje dhe interpretimin e të dhënave nga tabela, grafikoni dhe diagrami, për shembull, diagrami i 
linjës për distancë dhe kohë, tabela për shndërrimin e valutave, tabelat e frekuencave dhe diagramet e shtyllave për të dhënat e 
grupuara.
Përcakton mënyrën dhe gradën e të dhënave nga situata përkatëse, për shembull nga eksperimenti shkencor.
Fillon të përcakton mjedis median dhe aritmetik të të dhënave.
Gjen shembuj të zbatimit të statistikës në jetën e përditshme.
Planifikimi dhe mbledhja e të dhënave
Identifikon burime primare ose dytësore për të dhëna përkatëse.
Mbledh dhe rregullon të dhëna diskrete dhe të vazhdueshme, zgjidh intervale përkatëse të njëjta të klasës ku është e nevojshme.
Probabiliteti
Përdor terme nga probabiliteti për të diskutuar për ngjarjet (për probabilitetin të ndodh ngjarja ose jo dhe për ngjarjet që kanë 
probabilitet të njëjtë të ndodhin).
Zgjidhja e problemeve
Përdorimi i teknikave dhe aftësive në zgjidhjen e problemeve matematikore
Zgjidh strategji përkatëse dhe efikase mentale dhe strategji me shënimin për llogaritjen që përfshijnë mbledhjen, zbritjen, 
shumëzimin dhe pjesëtimin.
I kupton masat e përditshme të përdorura për gjatësi, peshë, vëllim, temperaturë dhe kohë, dhe kryen llogaritje të thjeshta.
Njoh format 2D dhe 3D dhe lidhjet mes tyre, për shembull prerja e tërthortë e katrorit është drejtkëndësh.
Përdorimi i kuptimit dhe strategjitë në zgjidhjen e problemeve
Vendos dhe zgjidh probleme tekstuale me të gjitha katër operacionet.
Zgjidh probleme të thjeshta tekstuale me madhësi.
Vendos, analizon dhe e përmirëson hipotezën, shpjegon dhe arsyeton metoda, rezonon, përdor strategji, ose me gojë sjell 
përfundime.
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Programi i matematikës

Fusha Tema Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli
NU

MR
I

NU
MR

AT
 DH

E S
IST

EM
ET

 E 
NU

MR
AV

E (
DE

RI 
10

0)

REM: Numëron, lexon dhe shkruan së paku deri te numri 100 
dhe prapa.

Lexon dhe shkruan numrat me shifra.

Si lexohet numri 58? 1А-1

Me shifra shkruaje numrin gjashtëdhjetë e shtatë.

Në fotografitë e dhëna të skemave i numëron dhe i shkruan ose njoh 
numrin e objekteve deri 100.

Numëroi vijat. Cili numër është paraqitur? 

Cila formë është elementi i pestë?

Në numrin e dhënë, numëron para dhe prapa një hap të caktuar deri 100. Numëra prapa me dhjetëra. Shkruaji tre numrat e para që do t’i 
numeroush nga 58.

E përcakton pozicionin dhe vlerën mesatare të çdo shifre në 
numrat dyshifror dhe e zbërthen në dhjetëshe dhe njëshe. 

Në numrin dyshifror të dhënë e përcakton vlerën mesatare të shifrës. Sa dhjetëshe ka numri 34?

Numri i dhënë dyshifror e zbërthen në dhjetshe dhe njësi.

Cili duhet të jetë në vendin e ? që barazimi të jetë i saktë? 76 = 
? + 6

Numri 57 ka __  dhjetëshe dhe  __ njëshe

Përfundon numra dyshifror deri te e dhjeta më e afërt.

Në fotografitë e dhëna nga forma deri 100 i numëron objektet dhe e 
përkufizon numrin me dhjetën më të afërt.

Në fotografi përafërsisht janë paraqitur rreth: 
а) 20  b) 30   c) 40  d) 50 topa

Në pyetjet nga jeta e përditshme përkufizon numrat e të dhjetës më të 
afërt.

Nëse Agimi ka 48 vjet, ai ka përafërsisht:
 а) 40 b) 50 vjet
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REM: Rregullon numrat deri 100. Njoh numër më të vogël dhe më të madh nga numri i dhënë dyshifror ose 
rendit numër dyshifror nga më i vogli te më i madhi dhe anasjelltas.

Cilat nga numrat është më i vogël se 67?
а) 76 b) 69 c) 59

Numrat 47, 74, 39, 69, 10 renditi nga më e vogla te më e madhja.

Zbaton dy numra duke përdorur shenjat  „>“ dhe „<“. I përdor shenjat  „>“ dhe „<“ të dy numrave të dhënë. Cili numër është më i madh? Shënoje shenjën përkatëse  „>“ ose 
„<“ 67 ¨ 76

Përcakton cilat numra janë çift, ndërsa cilat numra tek. Numrin e dhënë e njoh nëse është çift ose tek dhe jep shembuj të 
numrave çift dhe tek.

Numri 21 është: а) çift  b) tek

Në linjën e numrave rretho numrat tek.

Cili është numri në vijim çift pas 68?
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NU
MR

I –
 OP

ER
AC

ION
ET

 M
AT

EM
AT

IKO
RE

ST
RA

TE
GJ

ITË
 E 

ME
ND

IM
IT

Gjen gjysmë dhe një të katërtën e formave, njoh se  ose  
bëjnë një  të tërë dhe  dhe  janë të barabarta.

Në formën konkrete të dhënë e ndarë në dy ose katër pjesë të njëjta e 
shënon ose përcakton thyesin që përshtatet me fotografinë.

Numëro pjesët që e përbëjnë tërë dardhën. Cila përshtatet?

      а) 
2
1  b) 

1
2   c) 

2
2   d) 

4
2

REM: I tregon të gjitha çiftet e numrave mbledhja e të cilës 
është 10 dhe 20.

I përcakton mbledhjen e panjohur në mbledhjen e dhënë deri 10 dhe deri 
20.

Përcakto mbledhjen e panjohur.
а) 8 + __ = 10        b)  __ + 13 = 20    1А-2

Jep shembuj të vet të çifteve nga numrat mbledhja e të cilës është 10 
dhe 20.

Shëno shembuj të çiftit nga numrat mbledhja e të cilëve është 10 
dhe 20. (7 dhe 3; 6 dhe 4; 12 dhe 8; 19 dhe 1)

I gjen të gjitha çiftet nga dhjetërat mbledhja e të cilës është 
100.

E përcakton dhjetëshën e panjohur kur mbledhja është 100. Pëcakto mbledhjen e panjohur.
40 + ___ = 100

Jep shembuj të vet të çifteve nga numrat mbledhja e të cilës është 100. Shëno shembuj të numrave çift mbledhja e të cilës është 100 (30 
dhe 70; 60 dhe 40)

Numëron dhe i njeh numrat që fitohen me numërim nga 2, 
nga 5 dhe nga 10.

Në vargun e dhënë nga numrat i njeh ato që i fitojnë me numrat 2, 5 dhe 
10 dhe gjen elementin në vijim.

Numëro deri në 5 dhe plotëso vargun me tre numrat në vijim:  15, 
20, 25, _, _ , _

I njeh dhe tregon vlerat dyfishe të të gjitha numrave deri 10, 
si dhe numrat 15, 20, 25 dhe 50.

Ndan çfarë do qoftë numër njëshifror dhe numrat 15, 20, 25 dhe 50. 
Zgjidh detyrë nga jeta e përditshme.

Llogarit:

MB
LE

DH
JE

 / Z
BR

ITJ
E REM: E përdor shenjën “=” për të treguar barazi.

REM: Mbledh/zbrit numër njëshifror me/nga numri dyshifror.
Llogrit mbledhje të një numri njëshifror dhe dyshifror dhe llogarit dallim 
të numrit dyshifror dhe njëshifror.

Llogarit:
а) 6 + 17 =            b) 34 – 9 =             1А-3

REM: Mbledh çifte nga numrat dyshifror Llogarit mbledhje të numrave dyshifror. Zgjidh detyra nga jeta e 
përditshme.

Llogarit:
23 + 41 =           

REM: Gjen dallim të vogël midis çifteve të numrave 
dyshifror. Llogarit dallimin e numrave dyshifror nga dhjeta e njëjtë. Llogarit:

45 – 41 =
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SH
UM

ËZ
IM

 DH
E P

JE
SË

TIM
 M

E D
YF

ISH
IM

 DH
E P

ËR
GJ

YS
MI

M

REM: Ndan cili është numër njëshifror Llogarit produkt të një numri njëshifror me 2. Zgjidh detyra nga jeta e 
përditshme.

Llogarit:
а) 6 ·2 =            b) 9 · 2 =             1А-4

REM: Gjen gjysmat nga numri çift (gjëra/sende) deri 10. Llogarit sasi gjatë ndarjes së numrit çift më të vogël se 10 me numrin 2.
Zgjidh detyrë nga jeta e përditshme. Llogarit:

а) 10 : 2 =          b) 4 : 2 =

Ndaj sende në dy grupe të njëjta. Në detyrat problematike të vendosura nga jeta e përditshme ndan grup 
lënde çift njëshifror të dy grupeve të njëjta.

Petriti ka 8 dardha. Përgjysmë prej tyre duhet t’i ndajë 2 vajzave të 
veta. Nga sa dardha kanë fituar vajzat e Petritit?

Përcakton mbetje gjatë ndarjes. Njeh mbetje dhe përcakton mbetje gjatë ndarjes të një numri njëshifror 
me numrin 2. Zgjidh detyra nga jeta e përditshme.

Sa është mbetja gjatë ndarjes së numrit 7 me numrin 2?
Nëse ka 9 topa, a mund të ndahen në 2 pjesë të njëjta?

Përdor numërim nga dy, pesë dhe dhjetë për zgjidhjen e 
problemeve praktike.

Në detyrat e vendosura problematike nga jeta e përditshme përcakton 
produkt (mundet me numërim) të numrave njëshifror me 2, 5 dhe me 10.

Pesë kuti të vogla  hyjnë në një kuti të madhe. Sa kuti të vogla do 
të ketë në 3 kuti të mëdha?

Numri-Zgjidhja e 
problemeve

Fusha Zgjidhja e problemeve është impletimini në rezultatet e mësimit nga fusha Numri dhe është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra e rezultatit nga mësimi e lejon atë.

Përdorimi i teknikave 
dhe aftësitë në 
zgjidhjen e problemeve 
matematikore

Zgjidh dhe përdor strategji përkatëse për llogaritje dhe e shpjegon procedurën.
Gojarisht e arsyeton mënyrën e zgjidhjes dhe të menduarit.
Vendos nëse do të përdorë mbledhje ose zbritje për zgjidhjen e problemit të thjeshtë të treguar verbalisht dhe e paraqet me përdorimin e gjërave.
E kontrollon përgjigjen me mbledhjen e numrave me renditje të ndryshme.
I njeh raportet e thjeshta mes numrave, p.sh.,  ky numër është dyfish më i madh se ...
I zgjidh detyrat e thjeshta tekstuale (në një ose në dy hapa të lehta), përcakton cilat operacione janë të nevojshme (mbledhje apo zbritje, shumëzim i thjeshtë ose pjesëtim) për zgjidhje të tyre dhe, 
me ndihmë, i paraqet me gjëra, me vizatime ose me vargje të numrave.
E shpjegon dhe e vazhdon vargun siç është numërimi nga dhjetë para dhe prapa, p.sh., 90, 80, 70.
Bën vlerësim të mençur të llogaritjes dhe e kontrollon të njëjtën.
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Fusha Tema Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli
GJ

EO
ME

TR
I

   F
OR

MA
T D

HE
  M

EN
DIM

I G
JE

OM
ET

RI
K

Grupon, emërton, përshkruan, mendon dhe vizaton 2D forma (p.sh, 
katror, drejtkëndësh, rreth, pesëkëndësh të drejtë dhe jo të drejtë 
dhe gjashtëkëndës) sipas cilësive të tyre.

Njoh formën 2D nga figura e dhënë dhe e ndryshon.

Cila formë është e paraqitur në figurë?
а) trekëndëshi   b) katrori     c) kubi            d) drejtkëndëshi 1C-1

Vizaton formën 2D.  Vizato një rreth!

Në pyetjen e dhënë paraqesin cilësi themelore për 
numrin e faqeve dhe këndeve të drejtëkëndëshit, katrorit, 
gjashtëkëndëshit.

 Sa anë ka drejtëkëndëshi?

REM: Grupon, emërton, përshkruan, bën 3D forma (p.sh., kuti, 
katror, konus, cilindër, top dhe piramidë) sipas cilësive të tyre; i 
dallon 2D format nga 3D format.

Njeh dhe emërton 3D forma nga fotografitë e dhëna.

Cila nga format e mëposhtme është konus?

а)  b)  c)  d) 

Emërton 3D forma të fotografisë së dhënë. Si quhet 3D-forma e paraqitur në fotografi? 

3D forma e fotografisë quhet ____. 

Nga fotografia e dhënë njeh, grupon 2D formë nga 3D 
forma sipas cilësive të tyre. (p.sh., muret e kutisë janë 
katrore, në katror – drejtkëndësh)

Cila nga format e mëposhtme është katror?

a)  b)  c)  d) 
	

Gjen simetri tek 2D format.
Në fotografinë e dhënë prej 2D formës (drejtkëndësh, 
katror) identifikon numrin e linjave të simetrisë dhe të 
njëjtat i vizaton.

Sa linja mund të tërhiqen tek drejtëkëndëshi, që do të paraqesin linja 

të simetrisë? Vizatoi! 

Gjen shembuj të 2D dhe 3D formave dhe simetrisë në mjedis.
Në fotografitë e dhëna me simetri në mjedis identifikon 
dhe vizaton linja të simetrisë dhe jep shembuj të vet të 2D 
dhe 3D formave me simetri nga rrethimi.

Në fotografitë në vijim vizato linjën e simetrisë.
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PO
ZIC

ION
I D

HE
 LË

VIZ
JA

Ndjek dhe jep udhëzime për pozitën, drejtimin dhe lëvizjen. Zgjidh probleme të lidhura me orientimin, drejtimin dhe 
lëvizjen me anët e botës ose me shigjetat e orës.

Nëse je i kthyer dhe shikon nga veriu dhe bën një të katërtën e 
rrotullimin në drejtim të lëvizjes së shigjetave të orës, në cilin drejtim 
do të shikosh?

1C-2

Njeh rrotullim të plotë, gjysmë dhe një të katërtën, në drejtim të 
lëvizjes së shigjetave të orës dhe në drejtim të kundërt.

Në fotografinë e dhënë në të cilën është paraqitur 
rrotullimi i formës së dhënë 2D njeh rrotullim të plotë, 
gjysmë dhe një të katërtën, në drejtim të lëvizjes së 
shigjetave të orës ose në drejtim të kundërt.

Në figurën e dhënë është paraqitur rrotullimi i shkronjës për

а) gjysmë rrotullim
b) rrotullim i plotë në drejtim të lëvizjes së shigjetave të orës;
c) rrotullim një e katërta e drejtimit të kundërt nga lëvizja e shigjetave 
të orës.

Njeh se këndi i drejtë është rrotullim një e katërta. Në shembullin e dhënë me shigjetat e orës njoh barazi të 
këndit të drejtë dhe rrotullim një të katërtën.

Shigjeta e orës për 60 minuta bën një rrotullim të plotë. Për 15 minuta 
bën një të katërtën e rrotullimit dhe shigjeta përshkruan
 а) i mprehtë b) i drejtë  c) i gjerë d) kënd i drejtë

Gje
om

etr
ia 

– Z
gji

dh
ja 

e p
rob

lem
ev

e

Fusha Zgjidhja e problemeve është implementuar në rezultatet nga mësimi nga fusha e Gjeometrisë dhe është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra e rezultatit të mësimin atë e lejon

Përdorimi i 
teknikave dhe 
aftësive në zgjidhjen 
e problemeve 
matematikore

I njeh raportet e thjeshta midis formave, p.sh: ky top është më i vogël se ai top.
I njeh raportet e thjeshta midis formave, p.sh: këto forma të gjitha kanë ... anë.
Jep mendimin e vet nëse ndonjë përgjigje është e mençur.
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Fusha Tema Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli
MA

TJA

PA
RA

TË
REM: I njeh të gjitha monetat dhe kartëmonedhat.

Në figurën e dhënë nga moneta e njeh dhe e emërton.
Колку вреди оваа монета?  

1D-1

Në figurën e dhënë nga kartëmonedha e njeh dhe e emërton.

 Sa vlen kjo kartëmonedhë? 

REM: Përdor moneta dhe kartëmonedha për të llogaritur si të 
paguhet shuma e saktë me përdorimin e monetave më të vogla.

Në çmimin e dhënë të produktit, përcakton numrin e monetave 
nga vlera e ndryshme për të paguar produktin.

Çmimi i një libri është 28 denarë. Nëse me vete nuk ke kartëmonedha, 
por vetëm moneta prej 10, 5, 2 dhe 1 denarë, atëherë shëno shembull të 
numrit të monetave dhe me cilën vlerë do të mund ta paguash bukën.

REM:  E përcakton mbledhjen e monetave dhe kartëmonedhave 
të nevojshme të paguhet një vlerë e caktuar dhe e llogarit 
kusurin.

Në figurën e dhënë nga kartëmonedha dhe moneta të 
ndryshme e llogarit vlerën e plotë.

Llogarit sa është vlera e plotë e parave të paraqitur në figurë.

 

Në çmimin e dhënë të produktit përcakton numrin e 
kartëmonedhave dhe monetave nga vlera e ndryshme për të 
llogaritur kusurin.

Çmimi i një lbuke vlen 28 denarë. Nëse me vete nuk ke moneta, por 
vetëm kartëmonedha nga 100 denarë, atëherë sa do të jetë kusuri?
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GJ
AT

ËS
IA,

 M
AS

A D
HE

 VË
LL

IM
I

Llogarit, matë dhe zbaton gjatësi, masë dhe vëllim, duke 
zgjedhur dhe përdorur njësi standarde dhe jostandarde 
përkatëse (centimetër, metër, 100g, kilogram dhe litër) dhe 
instrumente përkatëse për matje.

Mat gjatësinë e dhënë në vijë deri te centimetri më i afërt dhe 
të njëjtën e shënon.

Mate dhe shënoje gjatësinë e vijës.
1D-2

Figura e dhënë nga peshorja, e lexon masën e cila është e 
paraqitur në figurë deri te kilogrami më i afërt dhe të njëjtën 
e shënon.

Lexo masën e peshores në figurë deri te kilogrami më i afërt dhe 
shënoje.

Përcakton njësi matëse për gjatësinë e objektit të caktuar nga 
rrethimi.

Gjatësia e specit është përafërsisht 20:
 а) milimetra c) centimetra c) metra

Vlerëson gjatësinë e objektit të caktuar nga rrethimi me 
njësinë e dhënë matëse. Dora e një njeriu të rritur është e gjatë rreth ___ cm. 

Përcakton njësi matëse për masën e objektit të caktuar nga 
rrethimi.

 Një mollë ka peshë rerth 100:
а) gram b) kilogram

Vlerëson volumin në litra të objektit të caktuar nga 
përditëshmëria.

Një tenxhere e madhe mban rreth:
 а) 5 litra b) 50 litra
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KO
HA

 
I përdor njësitë e kohës (sekonda, minuta, ora, dita, java, muaji 
dhe viti).

Në kohën e caktuar shndërron njësinë matëse të kohës nga më 
e madhje në më të vogël.

Në 1 javë ka _____ ditë.
Në 1 vit ka _______muaj.
Në 1 minutë ka ____ sekonda.

1D-3

Në periudhat e caktuara kohore në sekonda, minuta, orë i 
identifikon ato që janë më të vogla ose më të mëdha nga një 
minutë.

Cilat nga periudhat e dhëna kohore janë më të mëdha nga një minutë?
а) 45 sekonda b) 100 sekonda c) 1 orë d) 60 sekonda

Në periudhën e caktuar kohore në sekonda, minuta, orë i 
identifikon ato që janë më të vogla ose më të mëdha nga një 
orë.

Cilat nga periudhat e dhëna kohore janë më të mëdha se një orë?

а) 65 sekonda b) 65 minuta c)  1
2

 orë  
d) 60 minura

REM: e lexon kohën e orës digjitale dhe analoge.

Në figurën e caktuar nga ora analoge (me numra të shënuar) e 
lexon dhe e shënon kohën.

Cila është koha që e tregon orën në figurë? 

Në figurën e caktuar nga ora analoge (pa numra të shënuar ose 
me numra të shënuar romak) e lexon dhe e shënon kohën.

Cila është koha që e tregon orën në figurë?  

Në figurën e caktuar nga ora digjitale që e tregon kohën në 24  
orë shënim e identifikon dhe e shënon kohën.

Cila është koha që e tregon orën në figurë? 
а) 55 minuta pas mesnate b) 5 minuta pas orës 1 c) 5 minuta deri në 
orën 13 d) 5 minuta der në orën 14

REM: I përcakton ditët e javës dhe muajt në vit.

Në pyetjen e caktuar përcakton dhe rendit disa ditë para ose 
pas ditës së dhënë. Cila ditë është dita e 3-të pas të mërkurës?

Në pyetjen e caktuar përcakton dhe rendit disa ditë para ose 
pas muajit të dhënë. Cili muaj është muaji i 3-të para nëntorit? 
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Përdorimi i teknikave dhe 
aftësive në zgjedhjen e 
problemeve matematikore

Fusha Zgjidhja e problemeve është implementuar në rezultatet e mësimit nga fusha Matja është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra e rezultatit të mësimit atë e lejon.

Zgjidh dhe përdor strategji përkatëse të mendimit për llogaritje dhe e shpjegon procedurën si ka ardhur deri te përgjigjja.
Bën vlerësim të mençur të përgjigjes të një detyre.

Fusha Tema Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli

PU
NA

 M
E T

Ë D
HË

NA

OR
GA

NI
ZIM

I, K
AT

EG
OR

IZI
MI

 DH
E P

AR
AQ

ITJ
A E

 TË
 DH

ËN
AV

E

REM: Përgjigjet në pyetjet me mbledhjen dhe shkruarjen e 
të dhënave në lista dhe tabela dhe me vizatim i paraqet me 
grafikona dhe piktograme për paraqitjen e rezultateve.

Në piktogarmin e dhënë, ku një simbol 
paraaqet një të dhënë, identifikon dhe lexon të 
dhëna të paraqitura dhe përgjigjet në pyetjen e 
parashtruar me interpretimin e tyre.

Sipas të dhënave të paraqitura, sa xhiro ka vrapuar Marko?
Xhiro për vrapim

Meriton

Malik

Visar

 

Çdo   = 1 xhiro
Maliki  ka vrapuar __________ xhiro.

1E

Përdor diagramin e Venit dhe të Kerolit për renditjen e 
numrave dhe gjërave duke përdorur një kriter, e arsyeton 
zgjedhjen duke përdorur gjuhë përkatëse, duke përfshirë edhe 
fjalën “jo”

Numrat e dhënë ose gjërat i rendit në 
diagramin e Venit sipas kriterit të dhënë.

Në diagramin A fut numrat çift.  

Numrat e dhënë ose gjërat i shpërndan në 
diagrmin e dhënë Kerol sipas kriterit të dhënë.

Numrat 3, 23, 4, 60, 1, 9, 12, 25, 32 të shpërndara në tabelë, sipas kërkesës.

Numrat çift Numrat tek
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Zg
jid

hja
 e 

pro
ble

me
ve Fusha Zgjidhja e problemeve është implementuar në rezultatet e mësimit nga fusha Puna me të dhëna dhe është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra e rezultatet e mësimit atë e lejon.

Përdorimi i teknikave dhe 
aftësive në zgjedhjen e 
problemeve matematikore

Gjen më shumë kombinime, p.sh, në sa mënyra mund të renditen tre lënda të ndryshme.
E përdor njohjen për zgjidhjen e problemeve dhe enigmave.

Programi i matematikës

Fusha Tema Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli

NU
MR

I

NU
MR

AT
 DH

E S
IST

EM
ET

 E 
NU

MR
AV

E (
DE

RI 
10

00
)

REM: Numëron, lexon dhe shkruan së paku deri në 
numrin 1000.

Lexon dhe shënon numrat me shifra. Si lexohet numri 708? 2А-1

Me shifra shënoje numrin tetëqind e gjashtëdhjetë e nëntë.

Në figurat e dhëna të skemave i numëron dhe i shënon ose 
njeh numrat e objekteve së paku deri 1000.

Sa kapëse ka në fotografi? Numëro nga 10-të.

         
а) 30    b) 40    c) 50  d) 60

Në numrin e dhënë numëron përpara ose prapa në hap të 
pasëm deri 1000. Numëro prapa me qindshe. Shënoi tre numrat e parë që i numëron nga 580.

E përcakton pozicionin dhe vlerën mesatare të çdo 
shifre në numrat treshifror dhe i zbërthen në qindra, 
dhjetëra dhe njëshe.

Në numrin e dhënë treshifror e përcakton vlerën mesatare të 
shifrës.

Numri 851 ka ____ qindshe, ____ dhjetëshe dhe ____ njëshe.

Shënoje numrin që përshtatet.
2 qindshe + 3 dhjetëshe + 9 njëshe = ___.

Në detyrën e dhënë nga përditshmëria (e lidhur me të holla) 
shpërndan (vlerën e të hollave) qindra, dhjetëra dhe njëshe.

Nëse llogaria në market vlen 436 denarë, atëherë kacierit duhet t’i paguajmë
 __ kartëmonedha nga 100 denarë,
__  moneta nga 10 denarë
__  moneta nga 1 denarë

Numrin e dhënë treshifror e zbërthen në qindra, dhjetëra dhe 
njëshe.

Cili numër duhet të qëndrojë në vendin e zbrazët që barazia të jetë e saktë?
756 =700+  _ + 6

Numri 507 ka ____ qindra___dhjetëshe dhe ____ njëshe.

Shumëzon numrat dyshifror me 10 dhe e kupton 
rezultatin.

Në detyrën e dhënë me shumëzim të numrit dyshifror dhe 
numrit 10 e përcakton produktin. Llogarit: 34·10=

Në detyrën e dhënë nga përditshmëria e lidhur me të holla, 
llogarit produkt të numrit dyshifror dhe numrit 10.

Çmimi i një pako maja është 15 denarë? Sa është llogaria nëse blen 10 pako 
maja?
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Përkufizon numrat dyshifror deri te e dhjeta më e afërt 
dhe numrat treshifror deri te e qinta më e afërt.

Numrat e dhëna treshifror i përkufizon në të qintën më të afrët 
ose e njeh përgjigjen.

Numri 451 i përkufizuar në qindshen më të afërt është:
а) 4     b) 400    c) 450    d) 500 

Numri 521 i përkufizuar në qindshen më të afërt është __

Në pyetjen nga jeta e përditshme i përkufizon numrat në të 
qintën më të afërt.

Nëse në koncert kanë marrë pjesë 781 vizitorë, sa viztiorë përafërsisht kanë 
marrë pjesë në koncert? Numrin rrethoje në qindshen më të afërt.

REM: Rendit numrat dyshifror dhe treshifror.
Njeh numër më të madh ose më të vogël nga numri dyshifror 
ose treshifror ose rendit numrat deri 1000 nga më e vogla te 
më e madhja ose e kundërta.

Numrat 137, 6, 551, 89 dhe 43 rendite sipas madhësisë, nga më e vogla te më 
e madhja.

REM: Kupton se thyesat janë pjesë e një të tëre dhe 

i shënon, si p.sh. 
3
4  është tre e katërta, ndërsa 

2
3  

është dy e trata.

Në figurën e dhënë nga forma e ndarë në 4 pjesë të barabarta 

e njeh pjesën që është e ngjyrosur dhe e shënon si thyesa  1
4

, 2
4 , 3

4

Pjesa e ngjyrosur nga katrori, i shënuar si thyesa është: _______   

Në figurën e dhënë nga forma e ndarë në 3 pjesë të barabarta 

e njeh pjesën që është e ngjyrosur dhe e shënon si thyesa  1
3

, 2
3

Pjesa e ngjyrosur nga rrethi, i shënuar si thyesa është: _______   

Njeh barazimin midis thyesave 1
2  , 2

4 , 4
8 , 5

10 .

Në figurën e dhënë nga 2 forma që janë të ndara në mënyrë të 
ndryshme, (ku emërtuesi i parë është përmbajtës i tjetrit) njeh 

barazi midis thyesave  1
2  , 2

4 , 4
8 , 5

10 .

Me ndihmën e modelit, plotëso barazimin nga thyesi.

  2
8 4

=        

Gjen gjysmë, një të tretën, një të katërtën dhe dhjetëra 
të formave.

Në figurën e dhënë nga forma tërheq vija për të gjetur gjysma, 
një të tretën, një të katërtën dhe dhjetëra nga numrat (format) 
pa mbetje.

Arta ka pjekur pite. Tërheq vijën si duhet të pritet pita që tre anëtarët e familjes 
së saj të marrin pjesë të barabartë.

 

Përdor letra ose forma për mbështjellje për të fituar gjysmë, 
një të tretën, një të katërtën dhe dhjetëra nga numrat pa 
mbetje.

„ muret nga thyesi“   



21

PROGRAMI MËSIMOR I MATEMATIKËS

NU
MR

I –
 OP

ER
AC

ION
ET

 M
AT

EM
AT

IKO
RE

ST
RA

TE
GJ

ITË
 E 

ME
ND

IM
IT

REM: Mbledh dhe zbrit qindra deri 1000 Në detyrën e dhënë, llogarit mbledhje dhe dallim të 2 qindra të 
plota deri 1000.

Llogarit:
400+600= 2А-2

Mbledh dhe zbret numrat dyshifrore që janë të 
pjesëtueshëm me 5 deri 100.

Në detyrën e dhënë përcakton mbledhje dhe dallim të numrave 
që janë të pjesëtueshëm me 5 deri 100.

Llogarit:
60+25 =
100-15=

E tregon tabelën e shumëzimit me 2, 3, 5 dhe 10. 

Përcakton produkte të numrave njëshifrore me 2, 3, 5, dhe 10. Llogarit:
5 • 3 =         

Zgjidh detyrat nga jeta e përditshme ku llogarit produkt të 
numrave njëshifrore me 2, 3, 5 dhe 10.

Paketimi i vogël i sheqerit përmban 5 gram. Sa gram ka në 2 paketime të tilla 
sheqeri?

Shpejt i ndan numrat nga 1 deri 20 dhe numrat e fituar 
i ndan në gjysmë.

Në detyrën e dhënë me dyfishim të numrit deri 20 e llogarit 
produktin dhe produktin e dhënë e ndan në gjysmë.

Llogarit:
12 • 2 =      
24 : 2 = 

MB
LE

DH
JE

/ZB
RI

TJE

REM: Mbledh dhe zbret numrat dyshifrore dhe 
treshifrore me 10 dhe me dhjetëra të plota

N detyrën e dhënë përcakton mbledhje dhe dallim të numrave 
treshifrore dhe dyshifrore me dhjetëra të plota.

Llogarit:
570-40= 2А-3

REM: Mbledh dhe zbret numrat treshifrore me 100 dhe 
me qindra të plota.

Në detyrën e dhënë përcakton mbledhje dhe dallim të numrave 
treshifrore me qindra të plota. Zgjidh detyra nga jeta e 
përditshme.

Llogarit:
460+200=

REM: Mbledh numrat treshifrore dhe dyshifrore me 
shënim.

Në detyrat e dhëna përcakton mbledhje të numrave treshifror 
dhe dyshifror.

Llogarit:
364 + 401 =           34 + 57 =            

REM: Mbledh/zbret numrat njëshifror me/prej numrave 
treshifror.

Në detyrat e vendosura përcakton mbledhje dhe dallim të 
numrave treshifrore me/nga njëshifrore. Zgjidh detyra nga jeta 
e përditshme.

Llogarit:
125 – 7 =
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E identifikon raportin midis përgjysmimin dhe 
dyfishimit. 

Në detyrat praktike nga jeta e përditshme përgjysmon dhe 
dyfishon vlerë të njëjtë të parave.

Në dyqan ka shënim “zbritje me gjysmë çmim”. Sa është çmimi i trikos i cili 
në fillim shitet për 800 denarë? Sa është çmimi nëse blen 2 triko me gjysmë 
çmim?

2А-4

Sa është llogaria nëse blejmë 2 gjëra me gjysmë çmim?

REM: Shumëzon numrat njëshifror dhe ndan numrat 
dyshifror me 2, 3, 4, 5, 6, 9 dhe 10.

Në detyrat e dhëna përcakton produkt të njëshifror dhe 
koeficient i dyshifrave me 2, 3, 4, 5, 6, 9 dhe 10. Zgjidh detyrat 
nga jeta e përditshme.

Llogarit:
а) 4 •3   b) 5 • 6    c) 20 : 5  d) 40:10 

Në detyrat e dhëna nga jeta e përditshme përcakton produkte 
njëshifrore dhe sasi të dyshifrore me 2, 3, 4, 5, 6, 9 dhe 10.

Nada përgatit mëngjes për pesë nipat e vet. Nëse të gjithë fëmijët dëshirojnë 
nga tre feta bukë, sa feta bukë duhet të përgatisë Nada?

Nëse në një enë ka 42 qershi, ndërsa ka 5 fëmijë, sa qershi duhet të merr çdo 
fëmijë, që të gjithë të kenë barabarë?

Shumëzo numrat nga dhjetëshja e dytë me 3 dhe me 5.
Në detyrat e dhëna përcakton produkt të numrave nga 
dhjetëshja e dytë me 3 dhe me 5. Zgjidh detyrë nga jeta e 
përditshme.

Llogarit:
а) 14 • 5 =            b) 3 • 12 =             

E kupton raportin midis shumëzimit dhe pjesëtimit dhe 
shënon shembuj.

Në detyrën e dhënë me shumëzim të numrit deri 20 e llogarit 
produktin dhe produktin e fituar e ndan me numrin e njëjtë. Nëse 12 • 5 = 60, atëherë 60 : 5 = ?      

Nu
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Fusha Zgjidhja e problemeve është implementuar në rezultatet e mësimit nga fusha Puna me të dhëna dhe është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra e rezultatet e mësimit atë e lejon.

Përdorimi i teknikave 
dhe aftësive 
në zgjedhjen 
e problemeve 
matematikore

Zgjidh dhe zbaton strategji përkatëse të mendimit për llogaritje.
Shpik histori për detyrën e dhënë, duke përfshirë në atë kontekst edhe paratë.
I kupton dhe zgjidh detyrat e thjeshta tekstuale (me një nga katër operacionet) dhe operacionet në dy hapa (mbledhje dhe zbritje).
E kontrollon zbritjen me mbledhjen.
E kontrollon pjesëtimin me ndihmën e shumëzimit, p.sh: 12: 4 = 3 sepse 3 · 4 = 12.
Përshkruan dhe vazhdon me numërim para ose prapa në hapa nga 2, nga 3, nga 5, nga 10 dhe nga 100.
Bën vlerësim të mençur të përgjigjes, p.sh., me rrumbullakim.
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Fusha Tema Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli
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REM: Dallon 2D forma sipas numrit të anëve, kulmet dhe këndet 
e drejta.

Në figurën e dhënë nga forma 2D identifikon numra të 
kulmeve, anëve dhe këndeve. Sa kulme ka forma 2D? 

2В-1

Emërton formë 2D sipas numrit të dhënë të faqeve, kulmeve 
dhe këndeve.

Forma 2D që ka katër anë, katër kënde dhe katër kulme quhet:
a) trekëndësh b) katërkëndësh c) kuti d) kub

Në figurën e dhënë me format 2 D identifikon 
shumëkëndësh.

Cila nga format 2D në vijim paraqet shumëkëndësh? 

 
  а) А            b) B        c) C        d) D

REM: Dallon 3D forma sipas numrit dhe llojit të faqeve, numri i 
kulmeve dhe skaje. 

Në formën 3D të dhënë, përcakton numrin e mureve, 
skajeve dhe kulmeve. Kutia ka _____ mure.

Vizaton dhe realizon 2D forma me simetri të refleksuara dhe 
vizaton reflekse të formave (vija të pasqyrës gjatë një ane).

Në figurën e dhënë nga forma 2D njeh boshtin e simetrisë. A paraqesin vijat e ndërprera boshtin e simetrisë?  
а) PO   b) JO

Në figurën e dhënë nga forma 2D me boshtin e dhënë të 
simetrisë vizaton refleksion të formës.

Vizato formën 2D, kështu që vija e ndërprerë e figurës paraqet boshtin 

e simetrisë.
	

Njeh forma 2D dhe 3D, vija të simetrisë dhe bën kënde në mjedis.

Në figurat e dhëna nga mjedisi njeh dhe emërton format 2D 
dhe 3D.

Kapa e figurës ka formën e ___ 

Dritarja e figurës ka formën e:
	

Në figurat e dhëna nga mjedisi njeh këndet e drejta.
 Sa kënde të drejta ka dritarja e figurës? 

	
Njeh kënde të drejta në format 2D. Në figurën e dhënë nga forma 2D identifikon numrin e 

këndeve të drejta. Sa kënde të drejta ka forma e dhënë 2D? 
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Përdor terma përkatëse për të paraqitur pozicionin, drejtimin dhe 
lëvizjen, në drejtim të shigjetave .

Në kërkesa të dhëna që përfshijnë lëvizjen e shigjetave të 
orës dhe këndit të drejtë, (ose një të katërtën e rrotullimeve 
në dy drejtime dhe gjysmë rrotullim) e përcakton kohën.

Shigjetat e orës tregojnë saktë orën 12. Pasi që ka kaluar koha dhe 
madhësia e shigjetave ka bërë lëvizje me të cilën përshkruan kënd të 
drejtë, koha që do ta tregon do të jetë _______

2C-2

Përdor katror për të vizatuar kënde të drejta. Në kërkesën e dhënë vizaton kënd të drejtë. Vizato kënd të drejtë.

Zbaton kënde me kënd të drejtë dhe njeh se dy kënde të drejta 
formojnë të drejta.

Në figurën e dhënë me madhësi të ndryshme të këndeve i 
njeh këndet më të vogla nga këndi i drejtë dhe këndet më 
të mëdha nga këndi i drejtë dhe i zbaton.

Në figurën theksoi këndet që janë më të vogla nga këndet e drejta.

	
 

REM: Përshkruan dhe e vlerëson madhësinë e këndeve dhe i 
klasifikon si kënd të mprehtë, të drejtë ose kënd i hapur.

Në një tipar të dhënë për madhësinë e këndit emërton si 
kënd i mprehtë, i drejtë ose kënd i hapur. Këndi më i vogël nga këndi më i drejtë quhet:

Në figurën e dhënë me madhësi të ndryshme të këndeve i 
vlerëson këndet dhe i klasifikon këndet e mprehta, të drejta 
dhe të hapura.

Cilat nga këndet e dhëna të figurës janë të hapura?

	

Gje
om

etr
ia-

Zg
jid

hja
 e 

pro
ble

me
ve Fusha Zgjidhja e problemeve dhe implementimi në rezultatet e mësimit nga fusha Gjeometria dhe është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra e rezultatit nga mësimi të mos e lejojë.

Përdorimi i 
teknikave dhe 
aftësive në zgjidhjen 
e problemeve 
matematikore

E njeh raportin midis formavetë ndryshme 2D.
I njeh dallimet dhe ngjashmëritë midis formave të ndryshme 3D
Njeh raporte të thjeshta midis formave (p.sh; disa forma të dhëna kanë numër të njëjtë të linjave të simetrisë).
Vërteton nëse përgjigja është e mençur.
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Fusha Tema Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli
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REM: Zgjidh dhe përdor njësi përkatëse dhe instrumente për 
vlerësim, matje dhe shënimin e rezultateve nga masa.

Në situatën e dhënë ku është e përfshirë matja, zgjidh instrument të 
përshtatshëm për atë matje dhe njësi matëse gjatë shënimit të rezultateve nga 
matja.

Për ta matur sasinë e nevojshme të qumështit për përgatitjen e 
kekut do të shërbehesh me:
а) kronometër  b) metër
 c) krikëll d) vizore

2D-1

Në shembullin e dhënë me gjatësinë e rrethimit, e shënon gjatësinë në 
centimetra dhe si me më shumë emra në metra dhe centimetra. (Shembull 167 
= 1m 67 cm)

Shënoje gjatësinë tënde të shprehur në:
а) centimetër
b) metër dhe centimetër

Në figurën e dhënë të peshores e shënon masën që e tregon në peshore në dy 
mënyra dhe atë, sa kilogram dhe sa gram, ndërsa pastaj vetëm në gram.
(Shembull  1600g = 1kg 600 g)

Shënoje masën që e tregon peshorja në dy mënyra dhe atë, sa 
tregon kilograme dhe sa gram, ndërsa pastaj vetëm në gram.
___ kg ___ g
______ g

	

Në figurën e dhënë nga krikëlla apo krikëlla dhe sasi e dhënë në mililitra apo 
litra, shënon vijë me të cilën e paraqet lartësinë e sasisë së lëngut në krikëlla.

Shëno linjën me të cilën do ta paraqitësh lartësinë e sasisë së 
lëngut në krikëll.

Në figurën e dhënë nga krikëlla apo krikëlla, pjesërisht, pjesërisht i mbushur, e 
lexon dhe e shënon sasinë në mililitra ose litra, përmes lartësisë së sasisë së 
lëngut në krikëll. Sa lëng ka në krikëll në figurë? 

Në figurën e dhënë nga disa kriklla, prej të cilave njëra pjesërisht e mbushur, e 
lexom, e mledh dhe e shënon sasinë në mililitër ose litër, ose në mililitër.

Sa lëng ka në dy krikëllat: Përgjigjen shënoje në dy mënyra: 
а) në litra dhe mililitra
b) mililitra
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E llogarit raportin midis kilometër dhe metër, metër dhe 
centimetër, kilogram dhe gram, litër dhe mililitër (p.sh., 1 
km = 1000 m).

Në detyrën e dhënë identifikon barazi të njësive matëse ose shndërron më të 
madhe në njësi më të vogël për gjatësi, masë dhe vëllim.

Në 1 km ka:

а) 1 m b) 10 m c) 100 m d) 1000 m

Në 1kg ka:

а) 1 g b) 10 g c) 100 g d) 1000 g

Sa mililitra ka në:

а) 1l  b) 4l  c) 1
2

l

REM: Përdor vizore të vizatojë dhe të masë vijat deri te 
centimetri më i afërt.

Mat linjë të dhënë të thyer me vizore,  e shënon gjatësinë deri në centimetrin 
më të afrët dhe e llogarit gjatësinë e tërë të vijës së thyer.

а) Sa është e gjatë vija e ndërprerë?

b) Shënoje gjatësinë e plotë të vijës së thyer.

Vizaton segment me gjatësi të dhënë deri te centimetri më i afërt. Vizatoni një segment që është i gjatë 5 cm.

Zgjidh probleme tekstuale në të cilat janë të përfshira 
matjet.

Zgjidh detyrë të dhëna problematike nga përditshmëria në të cilën janë të 
përfshira matjet dhe operacionet me njësitë matëse.

Çmimi për 500ml qumësht është 35 denarë, ndërsa 1l është 65 
denarë.
а) Çfarë është më e pagueshme të blihet, dy paketime prej 500 
ml ose një paketim prej 1 l?
b) Nëse ke 200 denarë, sa litra qumësht mund të blesh?
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KO
HA

REM: Propozon dhe përdor njësitë përkatëse për matje të 
kohës dhe e përcakton raportin mes tyre (sekonda, minuta, 
orë, ditë, javë, muaj, vit).

Në kërkesën e dhënë shndërron njësi më të madhe në më të vogël kohë ose e 
kundërta. (elementare, deri disa minuta, deri disa vite)

Shndërroji masat e kohës në vijim:
а) 1 minutë = ___ sekonda
b) 1 orë = ___ minuta
c) 4 minuta = ___ sekonda
d) 10 minuta = ___ sekonda
e) 120 sekonda = ___  minuta
f) 300 sekonda  = ___  minuta
g) 5 orë = ___ minuta
Shndërroi masat e kohës në vijim:
а) 1 vit = ___ muaj
b) 24 muaj = ___ vite
c) 12 javë = ___ muaj

2D-2

Zgjidh detyrë të dhënë problematike nga përditshmëria ku janë të përfshira 
shndërrime më të mëdha në më të vogla për kohën ose e kundërta. Pula ulet në vezë rreth 21  ditë. Sa javë gjithsej?

E lexon kohën e orëve analog dhe digjital, deri përafërsisht 
5 minuta të orës analoge dhe minutës më të afërt të orës 
digjitale.

Vizaton orë digjitale dhe në të shënon kohën, që është dhënë tekstualisht.
Vizato orë digjitale që tregon:
а) njëzetë minuta në orën dy;
b) ora katër e tridhjetë e pesë minutaë

Koha e dhënë, e shënuar tekstualisht, e shënon në orët e dhëna analog dhe 
digjital.

Paraqite kohën e dy orëve.

 

REM: Llogarit intervale të thjeshta kohore në orë dhe 
minuta.

Llogarit intervale të thjeshta kohore në orë dhe minuta të kohës së dhënë. Sa kohë ka kaluar prej orës 8 të mëngjesit deri në orën 2 
mbasdite?

Zgjidh detyrë të dhënë problematike nga përditshmëria në të cilën është e 
përfshirë llogaritja e intervalit kohor në orë dhe minuta.

Jana ka vendosur piten për ta pjekur në 8:10. Nëse për pjekje 
nevojiten 45 minuta, në sa ora pita do të jetë gati?

Në figurën e dhënë nga vargu i orëve (analog apo digjital) që tregojnë kohën në 
interval të caktuar, e njeh intervalin dhe e përcakton kohën e orës që mungon 
në vargun e orëve.

Cila është koha që e tregon orën që mungon në vargun e orëve?
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Lexon kalendar dhe llogarit interval kohor në javë ose ditë. Lexon kalendar të dhënë për të zgjidhur detyra problematike nga përditshmëria 
me llogaritjen e intervalit kohor në javë ose ditë.

Enisi e pastron makinën e tij çdo dy javë. Herën e fundit 
makinën e ka pastruar më 10 shkurt. Kur duhet ta pastrojë 
herën tjetër?

Më 6 shkur Anisa është thirrur në takim që duhej të mbahej më 
19 shkur. Sa ditë pune ka prej 6 deri 19 shkurt?

Vllado është i lindur më 7 mars 1973. Sime është 17 ditë më i 
vjetër se Vllado. Kur është lindur Sime?

Ma
tja

-Zg
jid
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pro
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ve

Përdorimi i teknikave dhe 
aftësive në zgjidhjen e 
problemeve matematikore

Fusha Zgjidhja e problemeve dhe implementimi në rezultatet e mësimit nga fusha Matja është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra e rezultatit nga mësimi atë e lejon.

Fillon t’i kuptojë njësitë matëse për gjatësi, peshë, vëllim dhe kohë dhe e përdor të kryejë matje përkatëse. 
Vlerëson dhe e përcakton vlerën e përafërt dhe e kontrollon rezultatin.
Bën vlerësim të mençur të përgjigjes, p.sh., me rrethim. 
E shpjegon zgjedhjen e strategjisë për zgjidhjen e problemit dhe tregon si ka ardhur deri te rezultati.
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Fusha Tema Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli
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REM: Përgjigjet në pyetjet nga jeta e përditshme me 
mbledhje, organizim dhe interpretim të të dhënave (p.sh., 
hulumtimi i popullimit të llojeve të insekteve në mjedise të 
ndryshme).

Përgjigjet në pyetjet mbi bazën e të dhënave të paraqitura 
në tabelën e mbledhjes, organizimit dhe interpretimit të të 
dhënave nga jeta e përditshme.

Kopshti i Beratit
Molla

Dardha

Pjeshka

Qershia

Sipas të dhënave në tabelë përcakto:
Cili dru është më i përfshirë në kopshtin e Beratit?
Cili dru është dyifsh më e përfaqësuar se pjeshkat?

2E

Përdor tabela të frekuencës, piktograme (simbole që 
paraqesin dy njësi) dhe diagramet e kolonës. 

Në piktogramin e dhënë, ku një simbol paraqet dy të dhëna, 
identifikon dhe lexon të dhëna të paraqitura dhe përgjigjet në 
pyetjen e parashtruar me interpretimin e tyre.

Sipas të dhënave të paraqitura, sa kilometra ka vrapuar Petari? 

Çdo   = 2 kilometra

Në kolonën e dhënë, identifikon dhe lexon të dhëna të 
paraqitura dhe i përgjigjet pyetjes së parashtruar me 
interpretimin e tyre.

Sipas të dhënave të paraqitura, cila familja ka më shumë anëtarë?
Anëtarët në familje

            Petrov            Bajrami            Krstiq          Smilevski

а) Petrov   b) Bajrami   c) Krstiq   d) Smilveski
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Përdor diagramin e Venit dhe Kerolit që të grupojë të dhëna 
dhe objekte sipas dy kritereve.

Të dhënat e paraqitura ose objektet i grupon dhe i rendit në 
diagramin e Venit sipas dy kritereve.

Numrat 3, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 24 renditi në diagramin e Venit.
А numra çift   В 3 të pjesëtueshëm me 3

Numrat e dhëna ose gjërat i rendit në diagramin e Venit sipas 
dy kritereve të dhëna.

Sipas të dhënave të paraqitura, sa persona dëshirojnë të pijnë kafe?

а) 2        b) 3         c) 5       d) 7

Lexon diagramin e dhënë të Kerolit sipas dy kritereve, e 
interpreton dhe përgjigjet në pyetje që i referohen kombinimit 
të dy kritereve.

Sipas të dhënave të paraqitura, numrat tek të pjesëtueshëm me 3 janë: 
__________

Të pjesëtueshëm me 3 Nuk janë të 
pjesëtueshëm me 3

Çift 6, 12, 18 4, 8, 10, 14, 16, 20
Tek 3, 9, 15 5, 7, 1, 13, 17, 19

Numrat e dhënë ose gjërat i shpërndan në diagramin e dhënë 
të Kerolit sipas dy kritereve të dhëna.

Figurat e dhëna, grupoi dhe vizatoi në vendin përkatës.

Të ngyrosura Nuk janë të ngyrosura

Rrethe

Katrorë, drejtkëndësh
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pro
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me
ve Fusha Zgjidhja e problemeve është implementuar në rezultatet e mësimit nga fusha Puna me të dhëna dhe është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra e rezultatit nga mësimi atë e lejon.

Përdorimi i teknikave dhe 
aftësive në zgjedhjen e 
problemeve matematikore

Analizon dhe zgjidh probleme dhe detyra të situatës, p.sh., probleme logjike.
Përdor lista dhe tabela për zgjidhjen sistematike të problemit.
Vërteton nëse përgjigjja është e mençur.
Gojarisht e arsyeton mënyrën e zgjidhjes dhe të menduarit, duke përfshirë edhe mendimet fillestare për përgjigjet e mundshme të problemit. 

Programi i matematikës 

Fusha Tema Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli
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REM: Numëron para dhe prapa në hapa konstante, 
duke vazhduar nën zero. 
Njeh dhe vazhdon me vargun e numrave.

Në vargun e dhënë të numrave, e njeh hapin dhe plotëson me numërim 
para dhe prapa.

Numrat renditen siaps rendit të përcaktuar.
Shënoi tre numrat në vijim: 8, 6, 4, ___, ___, ___
Cili numër vjen pas numrave 10, 6, 2, -2 ?

3А-1

E përcakton pozitën dhe vlerën mesatare të çdo 
shifre në numër pesëshifror dhe gjashtëshifror.

Tekstualisht numrin e dhënë deri 100000 e shënon me shifra. Shënoje numrin me shifra:
tre mijë e katërqind e shtatë.

Në numrin e dhënë pesëshifror dhe gjashtëshifror e përcakton vlerën 
mesatare të shifrave.

Shënoje numrin që përshtatet. 5 dhjetë mijëshe + 0 një mijëshe + 8 qindra + 
0 dhjetëra + 6 njëshe = ____.

REM: Zbërthen numrat në qindra, mijëra, dhjetëra 
dhe njëshe.

Numrin e dhënë pesëshifror e zbërthen në dhjetë mijëshe, një mijëshe, 
qindra, dhjetëra dhe njëshe.

Numri 45 122 ka ____  dhjetë mijëshe,  ___ një mijëshe, __  qindra,  _  
dhjetëra dhe __ njëshe.

Në detyrën e paraqitur nga përditshmëria (lidhur me të holla) zbërthen 
(vlerën e të hollave) dhjetëra mijëra, njëshe mijëra, qindra, dhjetëra 
dhe njëshe.

Nëse çmimi i një televizori është 9 831 denarë, atëherë kasierit duhet t’i 
paguajmë
__ kartëonedha prej 1000 denarë
 __ kartëmonedha prej 100 denarë,
__  moneta prej 10 denarë
__  moneta prej 1 denarë

Përdor shënime decimale me dhjetëshe dhe qindshe, 
dhe kupton çfarë paraqet çdo shifër në numër, p.sh., 
në kontekst të gjatësisë.

Në detyrën e dhënë nga jeta e përditshme ku përdoren dhjetëshet 
(masat për gjatësi, masë, lëng, valuta-euro) e përcaktojnë vlerën 
mesatare të shifrave.

Marko është i gjatë 1 metër e 83 centimetra. Si ndryshe mund të themi për 
gjatësinë e Markos?    а)18,3cm b) 183m  c)1,83m c)1,83cm
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REM: Shumëzon dhe pjesëton numra nga 1 deri 10 
000 me 10 ose 100 dhe e kupton rezultatin.

Përcakton produkt dhe sasi të numrave me njësinë dhjetore deri 100.

Llogarit:

Zgjidh problemet e thjeshta nga përditshmëria që kërkojnë shumëzim 
dhe pjesëtim me njësinë e dhjetore.

Mëditja e Fatonit për punën e kryer është 650 denarë. Sa do të fitojë Fatoni 
nëse punon 10 ditë?

Rrumbullakos numrat katërshifror deri te 10, 100 
ose 1000 më e afërt.

Numrat e dhënë katërshifror i rrethon në qindshen më të afërt ose e 
njeh përgjigjen.

Numri 2589 i rrumbullakosur në mijëshen më të afërt është _____.

Numri 4510 i rrumbullakosur në mijëshen më të afërt është: а)4 b)4000 
c)4500  d) 5000 

Në pyetjen nga jeta e përditshme rrumbullakos numrat në mijëshet 
më të afërt.

Nëse në një ndeshje futbolli kanë qenë të pranishëm 1851 vizitorë, sa vizitorë 
përafërsisht kanë qenë të pranishëm në ndeshjen e futbollit? Numrin rrethoje 
në mijëshen më të afërt.

Rrumbullakos numrat dhjetor me një dhjetor deri te 
numri më i afërt.

Numri i dhënë dhjetor me një decimal e rrumbullakos në numrin më 
të afërt. Numri 41,6 i rrumbullakosur në numrin më të afërt të plotë është _____.

Në pyetjet nga jeta e përditshme rrumbullakos numrat në numrin më 
të afërt.

Termometri digjital tregon 21,70С. Sa përafërsisht është temperatura e 
rrumbullakosur në numrin e më të afërt të plotë?

REM: Rendit dhe zbaton numrat negativ dhe 
pozitiv të drejtëzës numerike ose të shkallës së 
temperaturës.

Në numrat e dhënë njeh numër më të mad hose më të vogël, zbaton 
ose përcakton numrat negative dhe pozitiv nga më i vogli deri te më i 
madhi ose anasjelltas.

Numrat 1, -6, -91, 89 dhe -3 renditi sipas madhësisë, nga më e vogla te më 
e madhja.

На дадени податоци извлечени од секојдневниот живот 
споредуваат и 
Në të dhënat e paraqitura të nxjerrura nga jeta e përditshme 
krahasojnë dhe rendisin numrat negativ dhe pozitiv.

Temperaturat në disa qytete në Maqedoni në një ditë dimri ishin: Shkup 40С, 
Gjevgjeli 70С, Berovë -70С, Manastir -30С. Renditi temperaturat nga më e 
ulëta te më e larta. Në cilat qytete është matura temperatura më e lartë se e 
Manastirit?

REM: Llogarit sa është rritja ose zvogëlimi i 
temperaturës.

Në detyrat e parashtruara me temperaturat e dhëna, përcaktojnë 
dallimet e temperaturës ose e llogarisin sa është rritja ose zvogëlimi 
i temperaturës.

Temperatura në mëngjes ka qenë 30C, ndërsa pasdite më ngrohtë për 80C. 
Përcakto sa është temperatura pasdite.
а)  30C     b) 50C      c) 80C      d) 110C 

Njeh numrat tek dhe çift, dhe shumëfishin e 5, 10, 
25, 50 dhe 100 deri 1000.

Në numrat e dhënë i njohin numrat çift dhe tek dhe përcaktojnë 
shumëfishe të 5, 10, 25, 50 dhe 100 deri 1000.

Plotëso vargun me numrat që, janë në vijim shumëfishet e numrit 5 :
 5, 10, _, _, _, _
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REM: Shndërron një thyes jo të drejtë në numër të 
përzier, për shembull   në.

Shënon një thyes jo të drejtë dhe numër të përzier të figurës së 
paraqitur.

Diagramin në vijim shënoje si një thyes jo të drejtë dhe si një numër të 
përzier. 

Shënon numër të përzier të paraqitur në figurë nga boshti numerik. 
Cili numër i përzier është paraqitur në boshtin numerik

Një thyes i dhënë jo i drejtë e shndërron dhe e shënon si numër të 
përzier. Një thyes jo i drejtë 9

5
  i shënuar si numër i përzier është  9

5
=

Zgjidh detyrë nga jeta e përditshme Nëse janë shitur 21
4

 byrek me spinaq atëherë sa është e 

shënuar si numër i përzier?

I rendit numrat e përzier dhe e gjen vendin e tyre 
midis tërë numrave të vargut të numrit.

Në numrat e përzier i njeh numrat e përzier më të vogla ose më të 
mëdha i rendit numrat e përzier mes numrave të plotë të vargut të 
numrit nga më i vogli te më i madhi dhe anasjelltas.

Numrat e përzier 23
5

, 4
9

, 17
7

, 16
7

 dhe

3 renditi sipas madhësisë, nga më e vogla te më i madhi.

REM: Përdor thyes për ta përshkruar dhe vërtetuar 
vlerën e pjesës nga e tëra, p.sh. Përshtat reçetë për 
6 njerëz në një për 3 ose 12 njerëz.                       

Në detyrën e dhënë nga jeta e përditshme (përshtatja e reçetës) e 
vërteton vlerën e pjesës nga e tëra me dyfishim ose përgjysmim.

Nëse receta për kollaqe për 12 persona përmban 8 gota miell dhe 6 vezë, për 
6 persona do të nevojiten:
а) 8 gota miell dhe 6 vezë     
b) 6 gota miell dhe 4 vezë
c) gota miell dhe 4 vezë      
d) 4 gota miell dhe 3 vezë
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Numëron numrat katërshifror para dhe prapa në 
njëshe, dhjetëra, qindshe dhe mijëra.

Rendit numrat e mëdhenj në kontekst të të dhënave të lidhura me R. 
e Maqedonisë

Popullsia sipas moshës, gjinisë, qytetit, profesionit; numri i qytetarëve që 
merren me bujqësi, induari; numrin e amvisërisë etj. 
Valuta: kursi i këmbimit, sasia e parave në qarkullim në një bankë.
Numri i objekteve në përdorim në shtet: numri i celularëve, televizorëve, 
automobilave. 
Distanca midis qyteteve, distanca deri te kufiri i caktuar deri te kryeqytetet 
evropiane. Sasia e energjisë së përdorur elektrike, uji i sigurtë për pije, 
ushqim i prodhuar, bukë e shitur.

3А-2

Përcakton thyesa me mbledhje 1, p.sh: 3
4  + “ = 1

Në një mbledhje të thyesit me vlerën 1, e përcakton thyesin e panjohur 
me emërtues të njëjtë. Përcakto: а) 3

4
+ __  = 1  b)  1  -  __  = 2

5

Përmes detyrave nga jeta e përditshme përcaktojnë thyesa të 
panjohura, mbledhja e të cilit është 1. Nëse për drekë është ngrënë 3

4
 nga pita, edhe sa pjesë ka mbetur pa u 

ngrënë?

I tregon përmendësh çiftet e numrave dhjetor me një 
decimal me mbledhje 1, p.sh., 0,8 + 0,2.

Në mbledhjen e dhënë dhe dallimin me vlerën 1, e përcaktojnë numrin 
e panjohur decimal.

Përcakto:  а) 0, 7 + __ = 1  
  b) 1 -  __ = 0,1

Përmes detyrave nga jeta e përditshme zbatojnë sasi me numrat 
decimal me 1 decimal me mbledhjen 1.

Çfarë peshon më shumë, 2 paketime miell me masë prej 0,5 kg ose 5 
paketime miell me masë prej 0,2 kg?

REM: E tregon tabelën e shumëzimit dhe pjesëtimit 
me 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10.

Përcakton produkt të numrave njëshifror me 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 . Llogarit:
6 • 7 =  

Zgjidh detyrë nga jeta e përditshme në të cilën llogarit produkt të 
numrave njëshifror me 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10 .

Një paketim i vogël i kafesë përmban 6 gram. 
Sa gram ka në 8 paketime të tilla të kafesë?

I tregon katrorët e numrave deri 10. Në një numër të dhënë njëshifror llogarit katror. Llogarit 8 2 =             

REM: Shumëzon numëron njëshifror me dhjetëshe të 
plotë deri 90 ose qindëshe të plotë deri 900.

Në detyrat e dhëna përcakton produkt të numrave njëshifror me 
dhjetëshe të plotë ose qindëshe. Llogarit 200 • 5 =       

Zgjidh detyrë nga jeta e përditshme në të cilën llogarit produkt të 
numrave njëshifror me dhjetëshe të plotë ose qindshe. Një bluzë kushton 600 denarë. Sa kushtojnë 7 bluza të tilla?
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REM: Mbledh tre numra dyshifror, shumëzues me 10. Në detyrën e paraqitur përcakton shumën e tre dhjetësheve të plota. 
Zgjidh detyrat nga jeta e përditshme.

Llogarit:
30 + 50 + 70 =            

E zbaton cilësinë komutative të mbledhjes dhe 
shumëzimit.

Në detyrat e paraqitura nga jeta e përditshme i ndryshojnë vendet e 
mbledhësve/shumëzuesve.

P.sh., Llogaria gjatë pazarit në market mbetet e njëjtë, nëse çmimi i 
produkteve mblidhet ndryshe.

REM: Mbledh numra treshifror. Në detyrën e paraqitur përcakton shumën e numrave treshifror. Zgjidh 
detyrë nga jeta e përditshme.

 Llogarit:
324 + 120 =            3А-3

REM: Zbrit numrat dyshifror nga numrat treshifror.
Në detyrën e paraqitur përcakton dallimin e numrave dyshifror nga ato 
treshifror.
Zgjidh detyrë nga jeta e përditshme.

Llogarit:
451 – 25 =             

REM: Zbrit numrat treshifror. Në detyrën e paraqitur përcakton dallim të numrave treshifror. Zgjidh 
detyrë nga jeta e përditshme.

Llogarit:
650 - 341 =           

Mbledh ose zbrit numrat deri 100 me numër të njëjtë 
të decimaleve.

Në detyrën e paraqitur përcakton shumën dhe dallimin e numrave deri 
100 me numër të njëjtë të decimalëve.

Llogarit:
45,6 – 23,4 =
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REM: Dyfishon numrat dyshifror Në detyrën e paraqitur me dyfishim e llogarit produktin. Zgjidh detyrën 
nga jeta e përditshme.

Llogarit:
43 • 2 =                     3А-4

Shumëzon numra dyshifror me numër njëshifror.
Në detyrat e paraqitura përcakton produkt të numrave dyshifror me 
një numër njëshifror.
Zgjidh detyrë nga jeta e përditshme.

Llogarit:
38 • 6 =                       

Shumëzon numra dhjetor me një decimal me një 
numër njëshifror.

Në detyrat e paraqitura përcakton produktin e numrit decimal me një 
decimal me një numër njëshifror. Zgjidh detyrë nga jeta e përditshme.

Llogarit:
6,8 • 4 =          

Ndan numër treshifror me njëshifror, duke përfshirë 
edhe ndarjen me pjesën e mbetur.

Në detyrat e vendosura përcakton herësin e numrave treshifror me 
njëshifror.
Zgjidh detyra nga jeta e përditshme.

Llogarit:
432 : 6  =

Vendos si të rrumbullakos rezultatin pas pjesëtimit, 
për të dhënë përgjigjen e problemit.

Zgjidh detyrë nga jeta e përditshme, ku e rrumbullakos rezultatin pas 
ndarjes.

Në një aheng familjar janë të ftuar 125 mysafirë. Nëse në çdo tavolinë mund 
të ulen më së shumti 8 njerëz, sa tavolina duhet të përgatiten në resotrant?

Identifikon se shumëzimi dhe pjesëtimi janë 
operacione inverse.

Në produkt të llogaritur, e përcakton herësin nëse janë të dhëna 
produkti dhe një shumëzues.

Nëse 65• 58 = 3770, atëherë sa është
3770 : 58 = ?      
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Fusha Zgjidhja e problemeve është implementuar në rezultatet e mësimit nga fusha Numri dhe është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra e rezultatit nga mësimi atë e lejon.

Përdorimi i teknikave dhe aftësive në 
zgjidhjen e problemeve matematikore

I shpjegon arsyet për zgjidhjen e strategjisë kur shumëzon apo pjesëton.
Zgjidh strategji për të gjetur përgjigje të problemeve me mbledhje dhe zbritje, shpjegon dhe tregon si ka ardhur deri te rezultati.
Hulumton dhe zgjidh probleme, p.sh., probleme logjike.
E përshkruan dhe vazhdon vargun e numrave, p.sh: 7, 4, 1, -2... dhe i njeh marrëdhëniet midis çdo numri.

Fusha Tema Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli
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REM: Njoh, përshkruan, paraqet, lexon dhe bën 
disa forma 2D dhe 3D Në figurën e dhënë nga format 2D ose 3D i njeh dhe i emërton të njëjtat.

Si quhet forma e ngjyrosur 2D?

а) katërkëndësh b) katror c)gjashtëkëndësh  d) pesëkëndësh

3C-1

Dallon shumëkëndësha (duke përfshirë 
katërkëndësha), sipas numrit të këndeve të 
drejta, nëse janë të drejta ose të padrejta dhe 
nëse janë simetrike.

Në figurën e dhënë nga shumëkëndëshat i njeh dhe i identifikon të drejtat.

Cili nga katërkëndëshet në vijim është i duhuri?

а) А          b) B          c) C         d) D

Në figurën e dhënë nga shumëkëndëshat i njeh dhe i identifikon simetriket 
dhe vizaton boshtin e simetrisë të shumëkëndëshit të dhënë simetrik.

Cili nga katërkëndëshet e dhëna është simetrik?

Vizatoi boshtet e simetrisë së katërkëndëshit të dhënë. 
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REM: Identifikon dhe i përshkruan cilësitë e 
trekëndëshit, dhe i klasifikon sipas anëve dhe 
këndeve.

Trekëndëshi ku të gjitha anët janë të barabarta quhet: 

Emërton llojin e trekëndëshit të cilësisë së dhënë.
Në figurën e dhënë nga trekëndëshi i identifikon trekëndëshat këndmpreht, 
kënddrejtë dhe këndgjerë. 

Cilat nga format 2D të figurës është trekëndësh këndmpreht?

 а) А       b) B       c) C    d) D

Në figurën e dhënë nga trekëndëshat i identifikon trekëndëshat e me anë të 
ndryshme, të sheshta dhe barabrinjës.

Cilat nga format 2D të figurës është trekëndësh i çfarëdoshëm?

а) А          b) B          c) C         d) D

Njoh dhe vizaton (me dorë të lirë) linjën e 
simetrisë së formave 2D dhe shabllonet dhe 
gjen shembuj të formave dhe simetrisë në 
mjedis dhe në art.

Në figurën e dhënë nga format 2D dhe shabllonet i njeh format simetrike dhe 
vizaton boshtin e simetrisë tek simetrikët.

A kanë figurat e fotografisë bosht të simetrisë?
Vizatoi në figurat që i kanë.

          

Identifikon shembuj të formave dhe simetrisë në mjedis dhe në artin dhe i 
vizaton boshtet e simetrisë në figurën e dhënë.

Vizato boshtin e simetrisë së fotografisë. 

REM: Njoh dhe përdor matjen e këndeve 
në shkallë, mat kënde me saktësi nga 
5º  identifikon, përshkruan dhe e vlerëson 
madhësinë e këndeve dhe e klasifikon si kënd 
të mprehtë, të drejtë ose të gjerë.

Përcakton madhësinë e këndit sipas cilësisë së dhënë. Sa shkallë ka këndi i drejtë? 

Në figurën e dhënë me aglomerat e dhënë të këndit të dhënë identifikon dhe 
mat madhësinë e këndit me saktësi prej 5º.

Në figurë është paraqitur këndi me madhësi prej _____ ˚. 

Llogarit kënde të drejta. Në figurën e dhënë me kënde të drejta llogarit madhësinë e këndit të 
panjohur.

Përcakto këndin e panjohur të vizatimit.
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Tregon nëse këndet maten me shkallë dhe se i 
tërë rrethi ka 360º ose 4 kënde të drejta dhe se 
këndi i drejtë është 90º.

Përcakton madhësinë e këndit që e paraqesin shigjetat e orës në kohë të 
ndryshme. Çfaë këndi paraqesin shigjetat e orës saktë në orën 15? 3C-2

Identifikon madhësi të shkallës sipas madhësisë së dhënë të rrotullimit. Në gjysmë rrotullim ka:
  а) 600 b) 900  c) 1800 d) 3600

REM: I zbaton dhe i rendit këndet më të vogla 
se 180º.

Në këndet e dhëna me shkallë i përcakton dhe i zbaton këndet e mprehta apo 
të gjera.

Sipas madhësisë së dhënë, cili nga këndet është kënd i gjerë:
а) 91°  b) 33°  c) 187° d) 360°
Cili nga këndet 18°, 110°, 84°, 112°, 56°, 140°, 60° janë kënde të 
gjera?

Në këndet e dhëna me shkallë i zbaton dhe i rendit duke filluar nga më i 
vogël ose më i madh.

Renditi këndet 18°, 110°, 84°, 112°, 56°, 140°, 60° sipas madhësisë 
duke filluar nga më i vogli.

REM: Lexon dhe fut koordinata në kuadrantin 
e parë.

Në figurën e dhënë nga forma e vendosur në katrorin e parë njeh dhe lexon 
koordinata. Cila formë është e (1, 2)? 

 

а)  b)  c)  d) 

Në koordinatën e dhënë të pikës në kuadrantin e parë shënon me pikë 
përkatëse.

Në rrafshirën koordinuese shënoje pikën A (4, 2) 

Skicon ku do të jetë shumëkëndëshi pas 
pasqyrimit, ku linja e simetrisë është paralele 
me njërën nga anët.

Pasqyrton shumëkëndësh të figurës së dhënë në rrafshirë koordinante, ku 
linja e simetrisë është paralele me njërën nga anët.

Pasqyro trekëndëshin përmes boshtit të simetrisë. 

	
E kupton translacionin si lëvizje nëpër 
linjën e drejtë, përcakton ku do të jenë 
shumëkëndëshet pas translacionit dhe jep 
shpjegim për figurat e fituara me translacion, 
për shembull kuadranti e zhvendosim tre 
katrorë në të djathtë dhe pesë lartë.

Në figurën e dhënë me shumëkëndsha në rrafshirë koordinante në kuadrantin 
e parë e përkthen shumëkëndëshin me gjatësi të dhëna dhe drejtim.

Trekëndëshin pasqryoje në 4 kuadrantë më lartë dhe 3 kuadrantë në 
të djathtë.
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Fusha Zgjidhja e problemit është implementuar në rezultatet nga mësimi nga fusha Gjeometria dhe është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra e rezultatit nga mësimi atë e lejon.

Përdorimi i 
teknikave dhe 
aftësive në zgjidhjen 
e problemeve 
matematikore

I njeh lidhjet midis formave 2D dhe i identifikon dallimet dhe ngjashmëritë midis formave 3D.
I njeh dhe i dallon dallimet midis formave 2D dhe 3D, për shembull muri i katrorit është kuadrat.
Njeh raporte të thjeshta midis formave, p.sh., këto shumëkëndësha janë të gjitha të drejta sepse...
Njeh raportet e thjeshta mes formave për shembull trekëndësh janë të gjithë me anë të barabartë sepse...

Fusha Tema Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli
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Zgjidh dhe përdor njësi matëse 
standarde dhe shkurtesat e tyre 
(km, m, cm, mm, kg, g, l dhe ml) 
për vlerësim, matje dhe shënim të 
gjatësisë, masës dhe vëllimit.

Për shembull nga matja e dhënë zgjidh njësinë matëse përkatëse të matjes.

Cilën njësi matëse do ta përdorësh për ta matur gjerësinë e një salle sporti?
а) l 
b) km
c)  m
d)  kg

3D-1

Paraqitja e shtuar plotësohen me njësinë matëse e cila është e përshtatshme në 
kontekstin e paraqitjes.

Plotëso me njësinë matëse:
а) Ivani është i gjatë 185 ___.
b) Rruga nga Ohri deri në Strugë është i gjatë 15 _.
c) Nga tregu bleva 2 __ patate.
d) Për përgatitjen e kekut nevojitet 500___ млеко.
e) Gota e jogurtit ka 0,25 ___.



40

PROGRAMI MËSIMOR I MATEMATIKËS

REM: I përdor lidhjet midis njësive 
të njohura për gjatësi, masë dhe 
vëllim dhe rëndësinë e “kilo”, 
“centë” dhe “mili”.

Përdor shënime decimale për 
shënimin e rezultateve nga matja 
(ku është e nevojshme), p.sh., 1,3 
m, 0,6 kg, 1,2 l.

Në shembullin e rekomanduar me gjatësinë në centimetra, në metra dhe si me më 
shumë emra në metra dhe centimetra. 
(Shembull  167cm  = 1,67 m = 1m 67cm)

Shëno lartësinë e shprehur në:
а) centimetër
b) metër
c) metër dhe centimetër

Në figurën e dhënë të peshores e shënon masën që e tregon peshorja në tre 
mënyra edhe atë, sa kilogram dhe sa gram, ndërsa pastaj edhe vetëm në gram 
dhe vetëm në kilogram.
(Shembull  1600g = 1kg 600 g = 1,6 kg)

Shënoje masën që e tregon peshorja në tre mënyra dhe atë, sa tregon kilograme dhe sa 
gram, ndërsa pastaj vetëm në gram dhe vetëm në kilogram.
___ kg ___ g
_____ g

_____ kg        
	

Në figurën e dhënë nga disa krikëlla, nga të cilat njëra është pjesërisht e 
mbushur, e lexon, mbledh dhe e shënon sasinë në mililitra ose litra, ose vetëm në 
mililitra ose vetëm litra.

Sa gjithsej lëng ka në dy krikëlla? Përgjigjen shënoje në tre mënyra: 
а) në litra dhe mililitra
b) mililitra
c) litra

Figurën e dhënë nga segmenti i linjës, e lexon gjatësinë dhe e shënon në 
milimetra dhe si shënim decimal në centimetër. 

а) Sa milimetra është gjatësia e vijës së kuqe te vizatimi?
b) Sa centimetra është gjatësia e vijës së kuqe te vizatimi?

Shndërron njësitë matëse nga më 
të mëdhatë në më të vogla, p.sh., 
2,6 kg në 2600 g.

Në kërkesën e dhënë shndërron njësinë për gjatësi më të madhe në më të vogël, 
masë dhe vëllim.

Paraqit 5km në metra.  5km = __
Shndërro 2,5kg në gram. 2,5kg = ____
Shndërro 3,4 l  = _____ ml.

Zgjidh detyrë të dhënë nga përditshmëria në të cilën është e përfshirë shndërrimi 
dhe operacionet me masat për lëng.

Nëse një gotë  mbushet me 250ml:
а) sa gota ka në 1 litër;
b) sa gota ka në 3l 500ml;
c) sa litra të nevojiten për të mbushur 8 gota;
d) sa litra të nevojiten për të mbushur 9 gota;
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I rendit matjet e dhëna në njësitë 
e ndryshme.

Gjatësitë e dhëna të paraqitura në njësitë matëse më të mëdha dhe më të vogla i 
zbaton dhe i rendit nga më e vogla deri te më e madhja dhe e kundërta.

Renditi gjatësitë nga më e vogla deri te më e madhja.  4,2km    450m  4m    45cm              

Renditi vëllimet nga më i vogli te më i madhi : 0,7l    4000 ml   2l dhe 345ml    2l   678ml   
80ml

Renditi masat nga më e madhja te më e vogla : 3t  5,3kg  7980g  3250kg  23700g 65,5kg   
2550g  345g
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REM: Saktë lexon dhe interpreton 
intervale të shkallëve pjesërisht të 
numeruara dhe të njëjtat i shënon.

Në figurën e dhënë nga termometri pjesërisht i numeruar, lexon, vlerëson dhe e 
shënon temperaturën në ºC.

Cila temperaturë është paraqitur në termometër?

              

Në figurën e dhënë nga shkalla matëse pjesërisht të numeruar, lexon, vlerëson 
dhe e shënon lëngun si shënim decimal në litra.

Shënoje matjen e paraqitur të shkallës matëse me njësinë matëse. 

Në figurën e dhënë nga shkalla matëse pjesërisht e numeruar, lexon, vlerëson dhe 
e shënon gjatësinë si shënim decimal në metër ose centimetër.

Shënoje matjen e paraqitur të shkallës matëse me njësinë matëse.

  

Në figurën e dhënë nga shkalla matëse pjesërisht e numeruar, lexon, vlerëson dhe 
e shënon masën si shënim decimal në kilogram.

Shënoje matjen e paraqitur të shkallës matëse me njësinë matëse.
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REM: Njoh dhe përdor njësitë për 
matjen e kohës (sekondë, minutë, 
orë, ditë, muaj dhe vit)

Në kërkesën e dhënë shndërron njësinë e kohës nga më e madhja në më të vogël 
ose e kundërta. (gjatë shndërrimit mund të fitohet numër decimal, shembull 18 
muaj = 1,5 vite)

Plotësoji shprehjet që të jenë të sakta.
Gjysmë viti ka ___ muaj.
Tri e gjysmë viti ka ___ muaj.
Në tri javë ka ___ ditë.
Në 8 vite ka ___ muaj.
Në 35 javë ka ___ ditë.
8 muaj janë rreth ___ javë.
91 ditë janë ___ javë.
66 muaj janë ___ vite.

3D-2

REM: Përdor kalendar dhe llogarit 
interval kohor në ditë dhe javë (e 
përdor njohurinë për ditët e javës 
dhe muajt e vitit).

Lexon dhe intepreton kalendar të dhënë, llogarit intervalet kohore në ditë dhe 
javë, përcakton ditët ku bien datat e dhëna.

Cila ditë dhe cila datë ka qenë 3 ditë para 9 shkurtit?

Në cilën ditë të javës është 20 shkurti?
Shënoje cilën datë dhe cilën ditë është dita e fundit e muajit.
Shënoje në cilën datë është e premtja e fundit në shkurt.
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Llogarit intervale kohore Në kohën e dhënë për fillimin e aktiviteteve të caktuara dhe kohëzgjatja e 
aktiviteteve e llogarit kohën e përfundimit të aktiviteteve.

Në hotel mëngjesi fillon në orën 6:45 dhe zgjat një orë e gjysmë. Shënoje kohën kur 
përfundojnë të shërbejnë mëngjesin në hotel.

REM: Vizaton drejtëkëndësha, e 
mat dhe e llogarit perimetrin e 
tyre.

Në kërkesën e dhënë vizaton drejtkëndësh, i mat anët e tij dhe e llogarit 
perimetrin. Vizato drejtkëndësh, mati anët e tij, ndërsa pastaj llogarite perimetrin e tij. 3D-3

Në dimensionet e dhëna të anëve të drejtkëndëshit ose katrorit, llogarit perimetër 
të drejtkëndëshit ose katrorit.

Llogarite perimetrin e katrorit me anën 4 cm.
Vizato drejtkëndësh me gjatësi të anëve 6cm dhe 5cm, ndërsa pastaj llogair perimetrin e 
drejtkëndëshit.

Mat dhe llogarit perimetër të 
shumëkëndëshit të drejtë dhe jo 
të drejtë.

Në figurën e dhënë nga shumëkëndëshat e drejtë dhe jo të drejtë të vizatuar në 
rrjetin e katrorëve e mat ose llogarit perimetrin dhe e zbaton me perimetrin e 
shumëkëndeve të tjera.

Cilat nga figurat ka perimetër më të vogël?

а) A       b)  B            c) C            d) D

Gjen sipërfaqen e formave 2D 
drejtkëndësh të vizatuar në rrjetin 
e katrorëve përmes numërimit të 
katrorëve.

Në figurën e dhënë nga drejtkëndëshat të vizatuar në rrjetin e katrorit e përcakton 
sipërfaqen përmes numërimit të katrorëve.

Përcakto sipërfaqen e drejtkëndëshit.
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Përdorimi i teknikave dhe aftësive 
në zgjidhjen e problemeve 
matematikore

Fusha Zgjidhja e problemeve është implementuar në rezultatet e mësimit nga fusha Matja dhe është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra e rezultatit nga mësimi atë 
e lejon.

Zgjidh strategji përkatëse të mendimit ose të shkruara për llogaritjen që përfshijnë mbledhjen ose zbritjen.
I kupton njësitë matëse të përditshme për gjatësi, masë, vëllim dhe kohë dhe i përdor për zgjidhjen e problemeve të thjeshta.
Vlerëson dhe e përcakton vlerën e përafërt gjatë llogaritjes dhe e kontrollon rezultatin.
Shpik një hisotri me numrat për llogaritje, duke i përfshirë në kontekst njësitë matëse.
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Fusha Tema Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli
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REM: Përgjigjet në pyetjet për mbledhje, 
selektim dhe organizim të të dhënave 
relevante.

Në tabelën e dhënë me të dhëna të caktuara, njeh përgjigje 
të saktë të pyetjes së parashtruar me selektim dhe 
organizim të të dhënave relevante.

Në tabelë është dhënë sasia e shiut në m2 në ditët e punës në një javë. Në cilën dit ka rënë shi 
më shumë?

Ditë Litër shi në m2
E hënë 2
E martë 37

E mërkurë 12
E enjte 7

E premte 0

а) e hënë b) e martë  c) e mërkurë   d) e enjte

3E-1

Në tabelën e dhënë me të dhëna të caktuara, përgjgijet në 
pyetjen e parashtruar me mbledhje, selektim dhe organizim 
të të dhënave relevante.
 

Në tabelën e dhënë është dhënë numri i frutave të mbjella në një pemishte.

Lloji i drurit Qershi Molla Dardha

Numri i 
drurit

8 18 7

Sa fruta janë mbjellur në kopësht?
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Koha në 
minuta 10 20 30 40

Numri i 
faqeve të 
lexuara

6 12 8 2

Bojana lexon libër. Koha e nevojshme për të lexuar një numër të caktuar të faqeve është dhënë 
në tabelë.
Sa faqe do të lexojë Bojana për 25 minuta? 

Sipas të dhënave në tabelë llogarit sa do të paguash për 2,5 kg domate, 1 kg speca dhe 2 kg 
tranguj?

Produkte Domate Speca Tranguj

Denarë 1 kg 50 45 35
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Vizaton dhe interpreton tabelat e frekuencës, 
piktogramet, diagramet e kolonës, ku boshti 
vertikal është i ndarë në dyshe, pesëshe, 
dhjetshe dhe qindshe.
Mbikëqyrë ndryshime në boshtin vertikal

Në piktogramin e dhënë, ku një simbol paraqet më shumë 
të dhëna dhe ku paraqiten gjysmë ose një e katërta e 
simboleve, identifikon dhe lexon të dhëna të paraqitura dhe 
përgjigjet në pyetjen e parashtruar me interpretimin e tyre.

Sipas të dhënave të paraqitura, sa kollaqe ka përgatitur Sonja?

Çdo   = 10 kollaqe    Çdo   = 5 kollaqe

Në tabelën e dhënë të frekuencës ose diagrami i kolonës, 
ku kolona me frekuencën është e ndarë në dyshe, pesshe, 
dhjetshe ose qindshe, identifikon dhe lexon të dhëna të 
paraqitura dhe përgjigjet në pyetjet e parashtruara me 
interpretimin e tyre.

Petar ka shënuar sa orë me diell ka patur në javë. Të dhënat i ka paraqitur në tabelë. Sa orë me 
diell ka patur të enjten?

E hënë E martë E mërkurë E enjtë E premtë

2

4

6

8

10

12

а) 4         b) 6          c) 8            d) 10
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REM: Vizaton dhe interpreton grafikona të 
thjeshtë të vijës, shembull për ta treguar 
ndryshimin e temperaturës.

Në grafikonin e dhënë të linjës, identifikon dhe lexon të 
dhëna të paraqitura dhe përgjigjet në pyetjen e parashtruar 
me interpretimin e tyre.

Sipas të dhënave të paraqitura, në cilin muaj ka patur temperatura më të ulëta?

10

15

20

25

30

35

април јуни август октомври

Те
м

пе
ра

ту
ра

 
во

 0
С

Измерена температура

 а) prill    b) korrik     c) shtator       

Përdor diagramin e Venit ose Kerolit për të 
grupuar të dhëna dhe objekte sipas dy ose tre 
kritereve.

Lexon diagramin e dhënë të Kerolit ose të Venit të plotësuar 
sipas tre kritereve, e interpreton dhe përgjigjet në pyetjet që 
i referohen kombinimit të tre kritereve.

Cilat nga numrat janë tek dhe janë shumëfishi i 3, por nuk janë shumëfishi i 5? 
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Përshkruan dukurinë e ngjarjeve të njohura 
duke përdorur gjuhën e probabilitetit.

Në shembullin e dhënë për dukurinë e ngjarjeve të njohura 
e përcakton probabilitetin me përshkrimin e shkallës për 
probabilitetin.

Cilat janë shanset nëse hedh zarin, të të bie numri 1?
 а) nuk ka shanse       b) ka pak gjasa   
 c) shanse të barabarta       d) ka shumë gjasa

3E-2
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Fusha Zgjidhja e problemeve është implementuar në rezultatet e mësimit nga fusha Puna me të dhënat dhe është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra e rezultatit nga mësimi atë e lejon.

Përdorimi i teknikave dhe 
aftësive në zgjedhjen e 
problemeve matematikore

Vlerëson dhe e përcakton vlerën e përafërt dhe e kontrollon rezultatin.
Vërteton nëse përgjigja është e mençur.
Përdor lista dhe tabela për zgjidhjen sistematike të problemeve.
Teston pohime të thjeshta me gjetjen e shembujve që e plotësojnë ose nuk e plotësojnë pohimin.
Gojarisht dhe me gojë e arsyeton mënyrën e zgjidhjes dhe të menduarit; parashtron hipoteza (supozime) dhe i kontrollon.
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Programi i matematikës 

Fusha Tema Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli
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E përcakton pozicionin dhe vlerën 
mesatare të çdo shifre në numrat e plotë 
deri në një milion.

Në numrin e dhënë gjashtëshifror e përcakton vlerën mesatare të shifrave. Shënoje numrin që përshtatet.7 qind mijëshe 5  dhjetë mijëshe + 0 një mijëshe + 8 
qindëshe + 0 dhjetëshe + 6 njëshe = ____. 4А-1

Numri i dhënë gjashtëshifror e zbërthen në qindshe, mijëshe, dhjetë mijëshe, 
një mijëshe, qindshe, dhjetshe dhe njëshe.

Numri 405 122 ka __ qind mijëshe  __  dhjetë mijëshe,  ___ një mijëshe, __  
qindëshe,  _  dhjetëshe dhe  __ njëshe.

Radhit dhe zbaton numrat deri milionë 
duke i përdorur shenjat për më të madhe 
dhe më të vogël (> dhe < ).

Dallon numër më të vogël ose më të madh, zbaton ose nënrendit numrat 
negativ dhe pozitiv nga më i vogli te më i madhi ose e kundërta.

Numrat: -7;  8; -12; 4; 15; -21 renditi sipas madhësisë duke filluar nga më i vogli. 
___<____<____<_____<_____<____

REM: Shumëzon dhe pjesëton numër të 
plotë nga 1 deri 10 000 me 10, 100 ose 
1000 dhe e shpjegon rezultatin.

Përcakton produkt dhe koeficient të numrit me njësi dhjetore deri 1000. Numri 15900 është 100 herë më i madh se numri ___________.

REM: Shumëzon dhe pjesëton numrat 
decimal me 10 ose me 100 (gjatë 
pjesëtimit zgjidhja të jetë më së shumti 
me dy decimale)

Në detyrat e dhëna përcakton produkt dhe koeficient të numrit decimal 
me 10 ose me 100 (gjatë pjesëtimit të jetë më së shumti me dy decimale). 
Zgjidh detyra nga jeta e përditshme.

Llogarit:
а) 5,61 • 10 =            b) 1,8 • 100 =           
 c) 73,8 : 10 =          d) 475 : 100 =

Zbërthen numër dyshifror të 
shumëzuesve.

Një numër të dhënë të përbërë e zbërthen në dy ose më shumë shumëzues.
Numri 18 shënoe si produkt të shumëzuesve të thjeshtë (18=2•3•3)

Numri 36 i paraqitur si produkt i dy numrave mund të shënohet si 
36 = __  • __.

Në detyrat e dhëna nga jeta e përditshme zbërthen numër dyshifror te 
shumëzuesi.

Blerta ka përgatitur 18 kollaqe për pjekje. Ajo dëshiron t’i vendos në tavë kështu që 
të ketë në çdo rresht numër të barabartë i kollaqe. Si mund t’i vendos? (Pranohet 
cila do qoftë përgjigje 9 • 2; 6 • 3)

Radhit numrat me më shumë dy 
decimale (numrat janë me numër të 
ndryshëm të decimaleve).

Në numrat e dhënë decimal njeh numër më të vogël ose më të madh, zbaton 
ose rendit numrat decimal me numër të ndryshëm të decimaleve nga më i 
vogli te më i madhi ose e kundërta.

Numrat decimal 3,5; 4,25; 1,09; 3,25 dhe 1,1 renditi sipas madhësisë, nga më i 
vogli te më i madhi.

I tregon numrat e thjeshtë deri 20 
dhe mund t’i rendit të gjitha numrat e 
thjeshtë më të vogla se 100.

Nga numrat e dhënë deri 100 i dallon dhe i rendit numrat e thjeshtë. Cilat nga numrat e dhënë është numër i thjeshtë?
а) 15           b) 27    c) 33      d) 37
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REM: Zbaton thyesa me emërtues të 
njëjtë ose thyesa me emërtues që 
përmbahen njëri me tjetrin, p.sh., 3/4 
me 7/8.
Dallon thyesa të njëjta, p.sh.,  50/100  = 
5/10 = ½

Në detyrat e dhëna nga jeta e përditshme, zbaton ose nënrendit thyesa me 
emërtues të njëjtë, ose Ivani paradite ka lëvruar  

4
10  e fushës, nëdrsa pasdite 

3
10  e fushës. Kur ka 

lëvruar pjesë më të madhe?

Në thyesat e dhëna, zbaton ose rendit thyesat me emërtues që përmbajnë 
njëri në tjetrin.

Përcakton barazi të thyesave dhe numrin 
decimal.

Në detyrat e dhëna përcakton barazi të numrave decimal me thyes, me 
shndërrim të thyesit në decimal ose decimalja në thyes. Zgjidh detyrë nga 
jeta e përditshme.
(të përdoren thyesa me emërues 2, 4, 5, 10, 20,  25, 100)

Berhan ka ngrënë 3
4

nga gjevreku i vet, ndërsa Marta 0,5 nga i veti. Kush ka 

ngrënë më shumë? Thyesi 10 
2
110  i shënuar si numër decimal është:  

а) 1,5 b) 2,5 c) 10,2   d) 10,5

I rendit thyesat e thyesave të shkurtuara.

Nga thyesat e ofruara i njeh ato që janë të shënuara në formën jo të shkurtër 
dhe thyesin e dhënë e shënon si jo të shkurt/r.

Cila nga thyesat e dhëna është thyes jo i shkurtër:

а) 6
10

  b) 15
25

  c) 4
5

 d) 4
8

Thyesi 15
25

 i shënuar si jo i shkurtër është:

Zgjidh detyrë nga jeta e përditshme. Nëse Simoni ka blerë 2
8

 byrek, është njëjtë sikur të blinte  _ byrek si një thyes jo 
i shkurtër.

REM: Shnëdrron thyes të drejtë në numër 
decimal me ndarje.

Thyesin e dhënë të drejtë e shndërron në numrin decimal me pjesëtimin e 
numëruesit me emëruesin. Zgjidh detyrë nga jeta e përditshme. (të përdoren 
thyesa decimale me emërues 10 ose 100 ose emërues 2, 4, 5, 8, 20, 25)

Thyesi 3
4  i shënuar si numër decimal është:



52

PROGRAMI MËSIMOR I MATEMATIKËS

E kupton përqindjen si pjesa e njëqind 
nga tërësia dhe di t’i shpreh 1/2, 
1/4,1/10,1/100  si përqindje

Thyesa të dhëna të drejta me emërues 2, 4, 10 dhe 100 i shënon si thyesa 
decimale me emërues 100, ndërsa i shënon si përqindje. Thyesi 3

4
 i shënuar si përqindje është: 3 %

4 100
= =

Zgjidh detyra nga jeta e përditshme me shndërrimin e thyesave me emërues 
100 në përqindje ose me pjesëtimin e numëruesit dhe emëruesit, pastaj në 
përqindje.

Të rriturit kanë 32 dhëmbë. Ata kanë: -8 dhëmbë  paradhëmballë – 8 prerës – 4 
dhëmbë të syrit – 12 molar.

REM: Përcakton përqindje nga format 
dhe numrat e plotë.

Në figurën e dhënë nga forma ku është i ngjyrosur një pjesë e caktuar, e 
shënon pjesën e ngjyrosur në përqindje.

Pjesa e ngjyrosur nga figura e shprehur në përqindje është: а) 35 %  b) 40 %  c) 50 
%  d) 65 % 
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Përcakton çifte të numrave decimal me 
një decimal shuma e së cilës është 10, 
për shembull, 7,8 + 2,2 dhe çifte numra 
decimal me dy decimale shuma e së 
cilës është 1, për shembull, 0,78 + 0,22.

Në shumën e dhënë dhe dallimin me vlerën 10, e përcaktojnë numrin e 
panjohur decimal.

Plotëso:
2,58+ _ =10   7,2 + _ = 10
6,7 + 3,3 =    0,24 + 0,76 =   

4А-2

Përmes detyrave nga jeta e përditshme zbatojnë sasi me numrat decimal me 
2 decimale me shumën 10.

Një gyp me gjatësi prej 10 m është e përbërë nga 2 pjesë. Njëra pjesë ka gjatësi 
prej 3,45m. Sa është e gjatë pjesa tjetër e gypit?

I paraqet dhe i zbaton shenjat për 
pjesëtim me 2, 4, 5, 10, 25 dhe 100.

Përmes detyrave nga jeta e përditshme i zbaton shenjat për pjesëtim me 2, 
4, 5, 10, 25 dhe 100.

Vasili duhet të mbjell kopshtin me lule që mund të shpërndajë nga 10 ose nga 25 
në rresht. Sa lule ka Vasili, nëse tregohet se ka më shumë se 1250, ndërsa më pak 
se 1350 lule?

Pjesëton numër dyshifror me numër 
njëshifror, duke përfshirë edhe pjesëtimin 
me pjesën e mbetur.

Zgjidh detyra nga jeta e përditshme me pjesëtim të numrave dyshifror me 
njëshifror, duke përfshirë edhe pjesëtimin me pjesën e mbetur.

Në pemishten e Adnanit ka 56 molla, dardha, pjeshka dhe qershi. Sa drunj ka 
mbjellur nga çdo frut, nëse ka numër të barabartë nga çdo frut?
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REM: Mbledh numrat me numër të njëjtë 
ose të ndryshëm të decimaleve.

Në detyrën e dhënë përcakton shumën e numrave me numët të njëjtë ose të 
ndryshëm të decimaleve.

Llogarit:
а) 3,9 + 6,2 =            b) 7,1 + 3,15 =       
c) 65,2 + 2,34 =        d) 45,6 + 3,4 =

4А-3

Zgjidh detyra nga jeta e përditshme me mbledhjen e numrave me numër të 
njëjtë ose të ndryshëm të decimaleve.

Ana ka blerë revistë me çmim prej 2,50 euro dhe sanduiç me çmim prej 4,25 euro. 
Sa para gjithsej ka paguar Ana?

Përcakton dallimin midis numrave pozitiv 
dhe negativ, midis dy numrave negativ 
(përmes temperaturës ose drejtëzës 
numerike).

Në detyrën e dhënë nga jeta e përditshme përmes temperaturës ose 
drejtëzës numerike përcakton dallime dhe zbaton numrat pozitiv dhe negativ 
dhe dy numra negativ.

Temperatura të martën ka qenë -13ºC, ndërsa të mërkurën më ngrohtë për 6º. 
Përcakto sa është temperatura të mërkurën:
а)  190C     b) 70C    c) 190C     d) 80C

Cilat temperatura negative janë krahasuar siç duhet:
а)  -190C < -200C    b)  -70C< -90C      
 c)  -40C > -80C    d) -80C > -10C
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REM: Shumëzon numra të pjesëtueshëm 
me 10, për shembull, 30∙40 ose të 
pjesëtueshëm me 10 dhe 100, për 
shembull, 600∙40.

Në detyrat e dhëna përcakton produkt të dhjetëshes dhe qindshes të plotë. 
Zgjidh detyra nga jeta e përditshme.

Gjeje numrin e panjohur që të jenë të sakta barazimet:
а)  60 •  _  = 240            b) 60  •  40 =        
 c) 60 • _  =  24000       d) 60  •   4000 = 

4А-4

Shumëzon numër dyshifror, treshifror 
dhe katërshifror me numër njëshifror dhe 
dyshifror (duke i përfshirë edhe paratë).

Në detyrat e dhëna përcakton produkt të numrave dyshifror, treshifror dhe 
katërshifror. Zgjidh detyrë nga jeta e përditshme lidhur me paratë.

а) 23 • 82 =            b) 592 • 5 =         
 c) 234 • 14 =         d) 3429 • 3 =
Dime shet molla në treg. Sa denarë ka fituar nëse ka shitur 25 kilogramë molla me 
çmim prej 35 denarë për kilogram?

Ndan numrat treshifror me njëshifror, 
duke e përfshirë edhe pjesëtimin me 
pjesën e mbetur (pa pjesën e mbetur). 

Në detyrat e dhëna përcakton koeficient të numrave treshifror me njëshifror 
me pjesën e mbetur.
Në detyrat e dhëna përcakton koeficient në numrat treshifror me numrat 
dyshifror (pa pjesën e mbetur). 
Zgjidh detyrë nga jeta e përditshme.

Llogarit:
435 : 6  =
210:35 = 

Ndan numër decimal me dy vende 
decimale me një numër njëshifror.

Në detyrat e dhëna përcakton koeficient të numrit decimal me më së 
shumti dy vende decimale me një numër njëshifror. Zgjidh detyra nga jeta e 
përditshme.

Koeficienti i numrave 80, 4 dhe 6 është: ___
Sa gota prej 0,2 litrave mund të mbushen nga një shishe prej 5 litra?

E shënon përgjigjen gjatë ndarjes me 2, 
4, 5, 10 ose 100, si numër të përzierë ose 
numër decimal.

Zgjidh detyra nga jeta e përditshme që përfshijnë pjesëtimin me 2, 4, 5, 10 
ose 100.

Çmimi i një kilovatit-orë energji elektrike vlen 0,56 euro. Muajin e ardhshëm është 
përgjysmuar. Sa vlen çmimi i ri për një kilovat-orë?
(Sa herë do të paguajë një familje që harxhon 100 kilovat-orë energji elektrike në 
muaj?)

E tregon dhe i zbaton ligjet që i 
referohen shumëzimit (pa përdorimin e 
domosdoshëm të termeve komutative, 
asociuese dhe ligjin distributiv).

Në produktin e dhënë të llogaritu, e njeh produktin nëse shumëzuesit i 
ndryshojnë vendet.
Në produktin e dhënë të llogaritur, e përcakton koeficientin nëse jepen 
produktet dhe njëri shumëzues.

Nëse 46 · 58 = 2668, atëherë 58 · 46 = _____

Nëse 46 · 58 = 2668, atëherë 2668:46 = ____
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Fusha Zgjidhja e problemeve është implementimi në rezultatet e mësimit nga fusha Numri dhe është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra e rezultatit nga mësimi atë e lejon.

Përdorimi i 
teknikave dhe 
afëtsive në zgjidhjen 
e problemeve 
matematikore

Zgjidh strategji të mendimit përkatës dhe efikas dhe strategji me shënimin për llogaritjen që përfshijnë mbledhje, zbritje, shumëzim dhe pjesëtim.
Vlerëson dhe e përcakton vlerën e përafërt gjatë llogaritjes, për shembull, rrumbullakos dhe bën kontrollim.
Përcakton dhe zgjidh probleme tekstuale me të gjitha katër operacionet.
Dallon barazi midis numrave decimal, përqindje dhe thyes me emëruesin 2, 10 dhe 100, dhe e përdor këtë për t’i renditur thyesat, për shembull, 0,6 sëthë më shumë se 50% dhe më pak se 7/10.
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Fusha Tema Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli
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Njoh dhe përshkruan katërkëndësha (duke 
përfshirë paralelograme, romb dhe trapezoid) 
dhe i klasifikon sipas këndeve, anëve dhe 
paralelizmit të anëve.

Në figurën e dhënë njeh dhe emërton katërkëndësh 
sipas numrit të anëve paralele.

Katërkëndëshi i figurës paraqet: 

 а) paralelogram  b) trapez c) romb d) trekëndësh    

4В-1

Njoh dhe emërton llojin e katërkëndëshit sipas cilësisë 
së dhënë. Katërkëndëshi me një çift të anëve paralele quhet _________________.

Njeh dhe emërton llojin e paralelogramit sipas cilësisë 
së dhë dhënë. Paralelogrami me 4 anë të njëjta dhe 4 kënde të drejta quhet:_______   

REM: Dallon dhe përdor format 2D për paraqitjen 
e formave 3D, duke përdorur rrjeta.

Në figurën e dhënë nga paraqitja e rrjetit, dallon dhe 
emërton formën 3D përkatëse.

Në vizatim është paraqitur rrjeti nga e cila mund të përbëhet trupi i:

 а) katrorit b) kubit c) piramidë  d) konit
	

Vlerëson dhe vizaton kënd të mprehtë dhe të 
gjerë, dhe e mat këndin me aglomer për të matur 
deri te shkalla më e afërt.

Në kërkesën e dhënë vizaton kënd të mprehtë ose të 
gjerë me madhësinë e dhënë. Vizato kënd prej 1250

Vlerëson kënd të mprehtë dhe të gjerë që e formojnë 
shigjetat e orës në kohën e dhënë. Ora e murit tregon orën 10:00. Shigjetat e orës tregojnë këndin______.

Vlerëson kënd të mprehtë dhe të gjerë që e formojnë 
shigjetat e orës pas kohës së kaluar prej 15 ose 30 
minuta nga koha e dhënë, respektivisht pas rrotullimit 
për 90ºC ose 180º.

Tani është ora 10:30. Nëse shigjeta e madhe ndërrohet për këndin prej 90 ˚, ora do të tregojë:
а)   10:45,     b) 10:15,      c) 11:00,   d) 10:15
Tani është ora 11:15. Nëse shifjeta e madhe ndërrohet për këndin prej  180˚, ora do të tregojë: 
а)   11:45,     b) 11:55,      c) 12:00,   d) 12:15

Përcakton madhësinë e këndeve të brendshme 
dhe të jashtme në trekëndësh.

Në dy këndet e brendshme të dhëna të trekëndëshit, e 
përcakton këndin e tretë të brendshëm.

Këndi i tretë i trekëndëshit me kënde të brendshme α =450 dhe b=600  është  g=____0

Në trekëndëshin madhësia e dy këndeve të brendshme është 36° dhe 57°. Madhësia e këndit të 
tretë është _______ °.  

Në figurën e dhënë nga trekëndëshi me kënde të 
theksuara të brendshme dhe të jashtme, përcakton 
kënd të panjohur. Këndi i panjohur x është _________˚ . 

Në detyrën e dhënë problematike me shumën e 
këndeve tek trekëndëshi, përcakton madhësinë e këndit 
të panjohur.

Dy kënde në trekëndësh barabrinjës janë të barabartë, ndërsa e treta është 124°. Sa janë këndet 
e tjera të brendshme?
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REM: Lexon dhe fut koordinata në të gjitha 
katrorët.

Nga koodinatat e dhëna të pikës e dallon katrorin ku 
gjendet.

Në cilin katror bën pjesë pika M (3, -4)?
 а)  katrorin e parë       b) katrorin e dytë         c) katrorin e tretë        d) katrorin e katërt 4В-2

Nga koordinatat e dhëna të pikës e identifikon dhe e 
emërton katrorin ku gjendet.

Pika А(-2, 3) gjendet në katrorin e  ______________.

Në rrjetin e dhënë koordinues fut kordinata të dhëna të 
pikave në të gjitha katrorët.

Në rrjetin koordinues vizato trekëndëshin me koordinata A (-2,1)), B(4,1) dhe C(3,-4).

	

Pasqyron shumëkëndësh (me anë që nuk janë 
paralele ose normale të boshtit të simetrisë) me 
boshtin e simterisë, translacion ose me rrotullim 
për 90о rreth një nga temat e tij

Në pikën e dhënë me koordinata, përcakton koordinata 
të pikës së pasqyruar përmes boshtiti të simetrisë të 
boshtit x  ose y.

është dhënë pika A(3,2). Pika e saj simetrike në raport të y-boshtit ka koordinata 
_____________

Në shumëkëndëshin e dhënë dhe boshtin që nuk është 
paralele me anët e shumëkëndëshit, e pasqyron me 
boshtin e simetrisë. Pasqyro shumëkëndëshin përmes boshtit të dhënë të simetrisë. 

	

Në pikën e dhënë me koordinata, përcakton koordinata 
të pikës së pasqyruar me translacion.

Pika А1 është pasqyrë gjatë translacionit të pikës А(-2;-1) për 2 njësi në të djathtë.           
Koordinatat e pikës А1 janë А1 (    ;    ).

Shumëkëndësh i dhënë në rrjetin koordinues e 
pasqyron me translacion.

Translato katërkëndëshin për tre katrore në të djathtë. 
	

Në rrotullimin e paraqitur në rrjetin koordinues rreth 
temës së shumëkëndëshit të dhënë për 90º ose 180º, 
dallon kënd dhe drejtim të rrotullimit.

Në vizatim është paraqitur rrotullim. Figura e ngjyrosur në të errët është rrotulluar rreth pikës 
së kuqe dhe është fituar figura më e ndriçuar. Për sa shkallë dhe në cilin drejtim është paraqitur 
rrotullimi i dhënë?
а) për 900 në drejtimin negativ b) për 1800   
c) për 900 në drejtim pozitiv
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Shumëkëndëshi i dhënë në rrjetin koordinues e 
pasqyron me rrotullim për 90º ose 180º me qendër të 
rrotullimit në njërën nga temat.

Trekëndëshin e dhënë rrotulloje rreth pikës së shënuar për 900  në drejtim negativ (në drejtimin 
e shigjetave të orës).

Gje
om
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Fusha Zgjidhja e problemeve është implementuar në rezultatet nga mësimi nga fusha Gjeometria dhe është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra e rezultatin nga mësimi atë e lejon.

Përdorimi i teknikave dhe 
aftësive në zgjidhjen e 
problemeve matematikore

Dallon format 2D dhe 3D dhe lidhjet mes tyre, për shembull prerja e tërthortë e katrorit është drejtkëndëshi.
I përdor njohuritë aktuale dhe të reja dhe arrin në përfundime të caktuara.
Dallon raporte midis numrave dhe di pohime të përgjithësuara të dhëna me fjalë t’i shënojë me simbole dhe ndryshore, p.sh., shuma e këndeve në trekëndësh është 180º.

Fusha Tema Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli

MA
TJA

GJ
AT

ËS
IA,

 M
AS

A D
HE

 VË
LL

IM
I

Lexon, mbledh, shënon njësi standarde 
për të llogaritur dhe matur gjatësinë, 
masën dhe vëllimin deri në shkallën 
përkatëse të saktësisë.

Në detyrën e dhënë nga përditshmëria, llogarit gjatësi, duke shndërruar 
njësitë matëse më të mëdha dhe më të vogla.

Sllavka nga shtëpia deri në punë shkon në këmbë dhe përdor autobusin. Distanca nga shtëpia 
saj deri te vendi i punës është 9 km. Në këmbë kalon 400 m. Sa km i mbesin të kalojë me 
autobus?

4D-1

Në detyrën e dhënë nga përditshmëria, llogarit masën, duke shndërruar 
njësitë matëse më të mëdha dhe më të vogla. Monedha prej 10 denarësh ka masë 2g. Sa është vlera e 10,5 kg i monedhave të tilla?

Në detyrën e dhënë nga përditshmëria, llogarit vëllimin, duke shndërruar 
njësitë matëse më të mëdha dhe më të vogla.

Për një muaj ujë matësi i një familja ka treguar 4 kl ujë të harxhuar.
Sa litra ujë ka shpenzuar familja?

Në detyrën problematike më të dhënë nga përditshmëria, përcakton 
masë të panjohur, duke shndërruar njësitë matëse më të mëdha dhe më 
të vogla.

Sa kohë i nevojitet një biciklisti të arrijë nga njëri vend në vendin tjetër largësia e së cilës 
është 48 km, nëse lëvizë me shpejtësi prej 12 km në orë?
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REM: Shndërron nga njëra në njësinë 
matëse tjetër përkatëse, duke përdorur 
edhe numrat decimal deri në tre 
decimale.

Dallon barazinë e njësive matëse për vëllimin gjatë shndërrimit në 
njësitë më të vogla në më të mëdha ose e kundërta.

Sa l (litra) ka në 4500 cl?
а) 0,45 l      b) 4,5 l  c) 45 l   d) 450 l

Dallon barazi të njësive matëse për gjatësi gjatë shndërrimit në njësitë 
matëse më të vogla në më të mëdha ose e kundërta.

Në 1m ka:
а) 1 mm b) 10 mm c) 100 mm d) 1000 mm

100 herë njësia më e madhe nga centimetri është:  
а)   metri     b) decimetri  
c)kilometri  d) milimetri

Dallon barazi të njësisë matëse për masë gjatë shnëdrrimit të njësive 
matëse më të vogla në më të mëdha ose e kundërta.

Sa është 2,34kg në gram?
а) 23,4 g b) 0,234 g c) 234 g d) 2340 g

Zgjidh detyrë problematike me llogaritje dhe shndërrim të njësive 
matëse më të vogla në më të mëdha ose e kundërta.

Një shishe për lëng ka 250 ml. Sa l (litra) lëng ka në 40 shishe të tilla të vogla?

 Një gotë jogurt ka 250 ml. Sa l (litra) jogurt ka në 8 gota të tilla?

I përdor masat tradicionale që akoma 
përdoren.
(për shembull milje në përafërsisht sa 
metra përmban)

Në kërkesën e dhënë shndërron centimetra në inç ose e kundërta.

Shndërro në centimetra: a) 3 inç b) 10 inç

Sa centimetra është i gjatë telivizori sipas diagonales që shitet si 40 inç?

Në kërkesën e dhënë shndërron milje në kilometra ose e kundërta. Shndërro në kilometra: a) 4 milje b) 21 milje
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KO
HA

REM: Shndërron një njësi për matje të 
kohës në tjetër.

Njeh barazi të njësive matëse gjatë kohës së shndërrimit të njësive 
matësve më të vogla në më të mëdha ose e kundërta. (numrin e dhënë 
mund të fitohet numri decimal ose thyesi shembull, 1,5 orë = 90 minuta)

150 minuta janë:
а)  2 orë  b) 3 orë c) 2,5 orë   d) 3,5 orë 4D-2

Sa orë ka në 50 ditë?
а) 50 orë b) 350 orë  c) 600 orë  d) 1200 orë 

Sa minuta ka në 
2
13  orë? а) 72 minuta b) 180 minuta c) 210 minuta d) 3600 minuta

E tregon kohën duke përdorur 24 orë 
digjital dhe analog. Koha e dhënë në shënim 12 orësh e shënon në shënim 24 orësh.

Në një qytet më 20 qershor Dielli lind në orën 4:10 paradite, ndërsa perëndon në orën 7:35 
pasdite. Më 24 dhjetor Dielli lind në orën 7:12 paradite, ndërsa perëndon në orën 4:22 
pasdite. Shënoji kohët në shënim 24-orësh. Përcakto sa zgjat dita në 20 qershor dhe 24 
dhjetorë.

Lexon dhe përdor renditje (program) i 
bërë për 24 orë.

E lexon dhe e interpreton renditjen 24-orëshe për të përcaktuar kohën e 
nisjes, arritjes, kohën e udhëtimit.

Në tabelë janë dhënë oraret e fluturimeve dhe aterimeve të avioneve të avio-kompanive të 
ndryshme, që kanë fluturuar në destinacione të ndryshme.

fluturimi aterimi

Wizz Air 11:15 14:40

Lufthanza 10:20 15:25

AirFrance 09:10 13:15

Alitalia 20:40 22:55

Më i shkurtër është flutirmi me kompaninë ___________, ndërsa fluturimi më i gjatë është 
me kompaninë ___________.
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Llogarit intervale kohore të dhëna në 
formë digjitale dhe analoge.

Në intervalin e dhënë si numër decimal ose thyes dhe kohën e dhënë në 
shënimin 24-orësh e llogarit kohën para dhe pas kohës së dhënë.

Para 4,5 orë nga 13:45 ka qenë ________  .

Pas  13
2

 orë nga 16:45 do të jetë___
_                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Duke filluar nga ora 7 e mëngjesit, çdo 2,5 orë ka linjë autobusi për Ohër. Nëse tani është ora 
13:30, për sa kohë do të niset autobusi i ardhshëm?

REM: Përdor kalendarë për të llogaritur 
intervale kohore në ditë, javë ose muaj.

Në një kalendar të dhënë nga viti aktual i përshtatet pyetjeve me 
llogaritjen e intervaleve kohore në ditë, javë ose muaj.

Përdore kalendar nga viti aktual për t’u përgjigjur në detyrat në vijim.
Shënoje datën e ditëve në vijim në këtë vit:
а) e mërkurja e dytë në mars b) e shtunja e fundit në tetor c) e enjtja e parë në prill 
Sa ditë ka:
а) nga 2 janari deri  5 shkurt b) nga 4 qershori deri 10 korrik

Llogarit intervale kohore në ditë, muaj 
dhe vite. Në datën e fillimit llogarit intervale kohore në ditë, muaj dhe vite. Nëse sot është 25 shtatori, edhe sa ka deri në fund të dhjetorit. Shëno në: a) muaj dhe javë b) 

javë dhe ditë c) ditë

Përcakton kohë që është ndryshe në 
zona të ndryshme kohore në botë.

Në zonën e dhënë kohore dhe koha me të cilën dallohet nga Maqedonia, 
e përcakton dhe e llogarit kohën në atë zonë kohore.

Në Tokio koha është 9 orë më përpara. Nëse në Shkup është 12:30, në Tokio pas një orë e 
gjysmë do të jetë __________ .
Në Helsinki koha është 2 orë më përpara. Nëse në Shkup është 10:15, në Helsinki pas një orë 
e gjysmë do të jetë  __________ .
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REM: Përdor formula për të llogaritur 
sipërfaqen e drejtkëndëshit.

Në dimensione të dhëna të drejtkëndëshit llogarit sipërfaqe të 
drejtkëndëshit.

Llogarit sipërfaqen e drejtkëndëshit. 
4D-3

Në dimension të dhënë të katrorit llogarit sipërfaqe të katrorit.

 Katrori me gjatësi prej 1 cm ka sipërfaqen prej ________. 

Llogarit perimetrin dhe sipërfaqen e katrorit. 

Në sipërfaqen e dhënë të drejtkëndëshit dhe njëra anë, e llogarit anën 
tjetër.

Gjatësia e drejtkëndëshit është 9 mm, ndërsa sipërfaqja e saj 135 mm2. Sa është gjatësia e 
drejtkëndëshit?

Matë dhe llogarit sipërfaqen dhe 
perimetrin e formave të drejta.

Në detyrën e dhënë problematike nga rrethimi, llogarit sipërfaqen dhe 
perimetrin e drejtkëndëshit.

Fusha në formën e drejtkëndëshit i gjatë 15 metra dhe i gjerë 8 metra duhet të rrethohet me 
tel. 
Sa metër tel do të nevojiten? Sa është sipërfaqja e fushës?

Vlerëson sipërfaqen e formës jo të 
drejtë, me numërim të katrorëve.

Në figurën e dhënë të formave jo të drejta, vlerëson sipërfaqe të formës 
me numërim të katrorëve.

Nëse një katrorë ka sipërfaqe 1 cm2, atëherë sipërfaqja e figurës së ngjyrosur ____ cm².

Sa m2 pllaka blu janë të ngjitura në katrorin e figurës? 

Llogarit perimetra dhe sipërfaqe të 
formave të thjeshta, që mund të ndahen 
në drejtkëndësha.

Në figurën e dhënë nga forma e cila mund të ndahet në drejtkëndësha 
me dimensione të dhëna llogarit perimetër dhe sipërfaqe.

Nëse dimensionet e vizatimit janë dhënë në centimetra, sipërfaqja e figurës është ____ cm² .
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Fusha Zgjidhja e problemeve është implementuar në rezultatet e mësimit nga fusha Matja dhe është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra e rezultatit nga mësimi atë e lejon.

Përdorimi i teknikave dhe 
aftësive në zgjidhjen e 
problemeve matematikore

I kupton njësitë matëse për gjatësi, peshë, vëllim, temperaturë dhe kohë dhe i përdor për të kryer matje përkatëse.
Zgjidh strategji përkatëse për llogaritjen dhe shpjegimin si ka arritur deri te rezultati.
Nga njohuritë tani më të fituara sjell përfundime për zgjidhjen e problemit.

Fusha Tema Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli
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Zgjidhja e problemit me paraqitje, tërhiqje 
dhe interpretim të të dhënave nga tabela, 
grafikoni dhe diagrami, për shembull 
diagrami për distancën dhe kohën, tabela për 
shndërrim të valutave, tabela e frekuencës 
dhe diagramet e kolonës për të dhënat e 
grupuara.

Në diagramin e dhënë me të dhëna të 
paraqitura, njeh dhe përcakton përgjigje 
të pyetjeve të parashtruara me mbledhje, 
selektim dhe organizim të të dhënave 
relevante.

Për një hulumtim që kanë patur për qëllim të studiojë sa konsumohet ushqim i shëndetshëm në javë, 
janë grumbulluar të dhënat të paraqitura në figurë. Sa të anketuar janë pyetur?
 

а) 19     b) 27   c) 32   d) 40  

4E-1

Lexon dhe interpreton diagram të kolonës së 
dhënë, plotëson tabelë me selektimin dhe 
grupimin e të dhënave në interval të dhënë.

 Në garën në hedhje në distancë janë arritur rezultatet në vijim: Plotëso tabelën.

 

Në grafikon të linjave, identifikon dhe lexon të 
dhëna të paraqitura dhe përgjigjet në pyetjen e 
parashtruar me interpretimin e tyre.

Kirill Llazarov është golëshënuesi më i mirë në historinë e kampionatëve botëror në hendboll. Ai në vitin 
2009 ka bërë rekord të ri në Kampionatin Botëror në hendboll që është mbajt në Kroaci?
Në grafikon janë paraqitur shënuesit më të mirë të kampionatëve të fundit botëror.
Sa gola ka arritur Llazarov në vitin 2009?
Në cilin vit golëshënuesi më i mirë arriti 55 gola?
Cili golëshënues ka arritur 71 gola? 
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Në diagramin e vijës me më shumë grafikë, 
identifikon, lexon, zbaton të dhëna të 
paraqitura dhe përgjigjet në pyetjen e 
parashtruar me interpretimin e tyre.

Numri i plotë i pikëve të skuadrave të futbollit: Mançester Junajted dhe Çelsi, të fituar në Ligën Premier 
në periudhën prej 2005 deri 2015 janë dhënë në grafik.

а) Çfarë është paraqitur në boshtin vertikal?
b) Në cilat dy vike dy ekipet kanë patur dallim më të vogël në pika?
c) Në cilin vit Mançester Junajted ka fituar më shumë pika?
d) Në cilin vit Çelsi ka patur 95 pikë?
e) Në vitin 2009 sa pika ka fituar Mançester Junajted?
f) Në cilin vit ekipet kanë patur dallim më të madh në pika?

REM: Përcakton modus dhe rang të të 
dhënave nga situata përkatëse.
Përcakton mediana dhe mjedis aritmetik 
të të dhënave. Gjen shembuj të zbatimit të 
statistikës në jetën e përditshme.

Në të dhënat e paraqitura nga shembulli në 
jetën e përditshme, përcakton modus.

Numri i golave që i ka fituar një klub i futbollit në 10 ndeshje është:
 3, 0, 1, 0, 0, 2, 5, 2, 4, 3. Modus i këtyre të dhënave është: ___________

Në të dhënat e paraqitura nga shembulli në 
jetën e përditshme, përcakton vëllimin.

Një ditë vere temperatura maksimale në disa qytete evropiane është: Shkup 38ºC, Beograd 37ºC, Romë 
27ºC, Paris 32ºC, Madrid 36ºC, Athinë 39ºC. Vëllimi i temperaturës është  : ____________.

Në të dhënat e paraqitura nga shembulli në 
jetën e përditshme, përcakton mesatare. Mesatarja për numrat  -6;  4;  8;  0;  -1;  1 është numri  ______ 

Në të dhënat e paraqitura nga shembulli në 
jetën e përditshme, përcakton mjedis aritmetik 
(përqindje).

Sa është çmimi mesatar i domateve nëse klasi i parë kushton 48 denarë, klasi i dytë 35 denarë dhe klasi 
i tretë 25 denarë?
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REM: Përdor nocione nga probabiliteti për 
ngjarjet (për probabilitetin të ndodh ngjarja 
ose jo dhe për ngjarje që kanë probabilitet të 
njëjtë të ndodhin).

Në shembull të dhënë për dukurinë e ngjarjeve 
të njohura e përcakton probabilitetin duke e 
treguar si thyes ose numër decimal.

Në një kuti ka 2 topa të bardha dhe 2 të zeza.  
Probabiliteti të nxirret topi i bardhë është:

     а)  1
4

      b) 1       c) 0           d) 
2
1

Gjatë hedhjes së zarit, në cilat anë janë numrat prej 1 deri 6, aq është probabiliteti të bie numri 10?

 а) 0     b) 
6
1

      c) 
2
1

 d) 1

4E-2

Fusha Zgjidhja e problemeve është implementuar në rezultatet e mësimit nga fusha Puna me të dhëna dhe është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra e rezultatit nga mësimi atë e lejon.

Përdorimi i teknikave dhe 
aftësive në zgjidhjen e 
problemeve matematikore

Zgjidh detyra më të thjeshta dhe më të ndërlikuara (duke përdorur të gjitha katër operacionet); dhe i paraqet, për shembull: me diagram ose me drejtëzën numerike. 
E kontrollon mbledhjen në renditje të ndryshme (me grupim) kur mblidhen më shumë numra; kryen kontrollimin me zbritje.
Përdor varg numrash dhe tabela për zgjidhjen sistematike të problemit.
Gojarisht dhe me shkrim e arsyeton mënyrën e zgjidhjes dhe të menduarit; parashtron hipoteza (supozime) dhe i kontrollon.
Zgjidh problem të madh duke e kthyer atë në probleme më të vogla ose e paraqet duke përdorur diagrame.
E shpjegon zgjidhjen e metodës së caktuar për paraqitjen e llogaritjes dhe e shpjegon procedurën.
Parashtron, analizon dhe e përmirëson hipotezën (supozimin), shpjegon dhe arsyeton metoda, rezonon, përdor strategji, ose gojarisht sjell përfundime.
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Programi i matematikës 

Fusha Tema Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli
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ËT REM: Mbledh, zbrit, shumëzon dhe 

pjesëton numra të plotë.
Në numrat e dhënë me shenja të njëjta dhe të ndryshme e llogarit shumën, dallimin, produktin 
dhe koeficientin.

а) (-21) - (+4) =    b) (+9) - (-24) =         
c) (-6) - (-9 )=       d) (+7) - (+26) =
а) (-4) • (+8) =      b) (+7) • (-9) =         
c) (-12) : (-4 )=     d) (+16) : (+4) =

5А-1

Dallon dhe llogarit katroret e numrave 
të plotë deri së paku 20 dhe rrënjë 
përkatës të katrorit, si për shembull 7 
në 2 dhe 49.

Përcakton katrorë të numrit deri 20, përcakton rrënjë të katrorit të (katrorit të plotë) numrit deri 
100 dhe përcakton shumën dhe dallimin e tyre.

а) 102 – 72  =          b) 16  = 

c) 92  + 64 =        

Identifikon dhe përdor: shumëfishues, 
pjesëtues, pjesëtues të përbashkët, 
shumëfishues të përbashkët, pjesëtues 
më i madh i përbashkët, shumëfishues 
më i vogël i përbashkët dhe numrat e 
thjeshtë, shënon numra me shumëzuesit 
e tij të thjeshtë, shembull  

Përcakton pjesëtues të përbashkët të, shumëfishues të përbashkët, PMP, ShVP Përcaktoi të gjithë pjesëtuesit e përbashkët të 28 dhe 42.

Numrin e dhënë e zbërthen në shumëzues të thjeshtë (duke përdorur shenjat e pjesëtimit). Numrin 84 i zbërthyer në shumëzuesit e tij të thjeshtë është:
84 = ________

Zgjidh detyra nga jeta e përditshme.

Në R. e Maqedonisë zgjedhet kryetari në çdo 5 vite, ndërsa parlamenti 
në çdo 4 vite. Dy zgjedhjet në vitin e njëjtë herën e fundit u mbajtën 
në vitin 2014. Nëse nuk ka zgjedhje të parakohshme, cili është viti i 
ardhshëm ku përsëri do të zgjedhet kryetari dhe parlamenti në vitin e 
njëjtë?
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Interpreton shënim decimal dhe vlerë 
mesatare. Në numrin e dhënë decimal e përcakton vlerën mesatare të shifrave. Shifra 3 në numrin 134,5 ka vlerë:

а) dhjetëra b) 3  c) 30 d) 300 5A-2

REM: Shumëzon dhe pjesëton numra të 
plotë me 10, 100 ose 1000.

Përcakton produkt dhe koeficient të numrit me njësi dhjetore. (Rezultati mund të jetë numër 
decimal) Numri 1590 është 100 herë më i madh se numri ___________.

Rendit numrat decimal, duke i përfshirë 
njësitë matëse me përdorimin e 
shenjave  =,  , > dhe <.

Në detyrat e parashtruara nga jeta e përditshme, zbaton ose nënredit numrat decimal me numër 
të ndryshëm të decimaleve.

Sasho dhe Rizvani vrapojnë 100m. Sasho vrapoi për 13,09 sekonda, 
ndërsa Rizvani për 13,2 sekonda. Kush arriti i pari?

Rrumbullakson numra të plotë deri 
te shkalla me bazë 10 dhe tregues të 
shkallës pozitiv të numrit të plotë, për 
shembull 10, 100, 1000 ose numrat 
decimal deri te numri më i afërt i një/dy 
vendeve decimale. 

Në detyrat e dhëna nga jeta e përditshme që përdorin të dhëna për rrumbullakimin e numrave 
të plotë dhe numrave decimal deri në një numër të plotë ose vend decimal. (për shembull 
vendbanime në qytete, prania e ndeshjeve të futbollit, distanca mes qyteteve, gjatësi / pesha e 
kafshëve).

Nëse popullsia e ShBA-së ka qenë 76,2 milionë në vitin 1900, ndëra në 
vitin 2015 është 320,09 milionë, për sa është rritur popullsia nga viti 
1900 deri 2015?
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Dallon barazi të thyesave më shpesh 
të përdorura, numrat decimal dhe 
përqindje.

Në numrat e ofruar të shënuar si thyesa, numrat decimal ose përqindje i njeh ato që janë të 

barabarta. (Sh: 1
4

=0.25=25%  1
2

= 0.5=50%  1
5

= 0.2=20%)
Cila nga përqindjet e dhëna ka vlerë të njëjtë me thyesn 1

4
?

а) 20% b) 25% c) 40% d) 60%
5A-3

Thjeshtëson thyesa me shkurtimin 
e pjesëtuesve të përbashkët dhe 
identifikon thyesa të njëjta, shndërron 
thyesa jo të drejta në numër të përzier 
dhe e kundërta, shndërron numër 
decimal në fraksion.

Thyes i dhënë e thjeshtëson me shkurtimin e pjesëtuesve të përbashkët. Sa është 4
12

 i shënuar në formën e tij më të të thjeshtë

(si fraksion jo i shkurtër)

Midis thyesave të dhëna, i njeh thyesat e njëjta me emërtuesin e ndryshëm. Cila nga thyesat e dhëna është i barabartë me  1
5

:  а) 6
10

 b) 8
40

  

c) 10
15

d) 5
50

Një numër i dhënë i përzierë e shënon si fraksion jo të drejtë dhe e kundërta.
Numri i përzierë 31

4
 i shënuar si fraksion është:

Numër i dhënë decimal e shënon si fraksion decimal dhe e kundërta.
Numri decimal 1,7 i shënuar si fraksion është: 7 171,7 1

10 10
= =

Zgjidh detyra nga jeta e përditshme. Vesna ka blerë 1
4

 byrek, ndërsa Toshe 2
8

byrek. Cila pjesë është më 
e madhe?

REM: Mbledh dhe zbret thyesa dhe 
numra të përzierë.

Në thyesat e dhëna me emërues të barabartë dhe numra të përzierë llogarit shumën dhe 
dallimin. а) 32

8 8
+ =      b) 2 1

3 3
� = -  2 1

3 3
� =  c) 2 12 3

5 5
+ =      

Në thyesa të dhëna me emërues të ndryshëm (por raste më të thjeshta, kur njëri është 
pjesëtues i përbashkët (por raste më të thjeshta, kur njëri është pjesëtues i përbashkët i 
emëruesit tjetër) dhe numra të përziera llogarisin shumën dhe dallimin.

а) 31
4 8

+ =         b) 2 1
3 9

� =
  

- 2 1
3 9

� = 

а) 512 3
2 6

+ =      b) 325 2
5 10

� = - 325 2
5 10

� =
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Llogarit pjesë të tërësisë. а) Përcakton sa është pjesa nga tërësia, d.m.th., llogarit produkt të thyest me numër të plotë.
b) Përgjigja mund të jetë fraksion

 а) Sa është 2
3

 prej 6?   

b) Sa është 1
4

 prej 10?

Shumëzon dhe pjesëton numër të plotë 
me fraksion. Zgjidh detyra nga jeta e përditshme me shumëzim dhe pjesëtim të numrit të plotë me fraksion.

Shitësi i tezgës së vet ka 120kg perime, domate, tranguj dhe speca.

 Prej tyre 3
8

 kanë qenë domate, 1
4

 tranguj dhe pjesa e mbetur  

speca. Nga sa kilogramë ka patur çdo perime? 

REM: E kupton përqindjen si pjesa e 
njëqind nga tërësia, përdor fraksion 
dhe përqindje të përshkruan pjesë 
nga forma, tërësia dhe masa dhe të 
krahasojë sasi të ndryshme.

Në figurën e dhënë me pjesë të ngjyrosura nga format, e përcakton pjesën e ngjyrosur, e zbaton 
me pjesë tjetër dhe e shënon në përqindje edhe si fraksion.

Pjesën e ngjyrosur nga figura shënoje në përqindje dhe si fraksion.
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Përdor shënues të madhësisë, 
thjeshtëson madhësi dhe ndan sasi të 
dy pjesëve në madhësinë e dhënë.

Në figurën e dhënë nga format e përcakton madhësinë e formave të ndryshme, figurave.

Raporti i formave ngjyrë vjollcë kundrejt të portokajve është:

 

а) 1 : 2       b) 1 : 3     c) 2 : 1      d) 3 : 1

Zgjidh detyrë nga jeta e përditshme me ndarjen e sasisë së dy pjesëve në madhësi të dhënë.
Në aksionin humanitar, Ana me nënën e saj kanë donuar 350 denarë 
në raport 2:5.
Sa denarë ka donuar Ana?

REM: Përdor proporcionalitet të 
drejtë në kontektin e dhënë, zgjidh 
probleme të thjeshta me madhësi dhe 
proporcionalitet të drejtë.

Zgjidh detyra nga jeta e përditshme me madhësi dhe proporcionalitet të drejtë.

Një paketim me 3 bateri kushton 75 denarë. Sa do të kushtonte një 
paketim me 5 bateri.
Për përgatitjen e 10 krepave nevojiten 10 lugë miell, 2 vezë, 100 
mililitra qumësht, 400 mililitra ujë me gaz, 2 lugë vaj dhe pak kripë.
а) Sa vezë do të nevojiten për përgatitjen e 20 krepave?
b) Sa qumësht do të nevojitet për përgatitjen e 15 krepave?
c) Sa ujë do të nevojiten për përgatitjen e 25 krepave?
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Zbaton shenja për ndarje me 2, 3, 5, 6, 
9, 10 dhe 100.

Përmed detyrave nga jeta e përditshme i zbaton shenjat për pjesëtim me 2, 3, 5, 6, 9, 10 dhe 
100.

 
Një port është i ndriçuar prej 2 ndriçuesve që kanë ndriçim rrotullues. 5А-4

Një ndriçues jep ndriçim në çdo 6 sekonda, ndërsa tjetra në çdo 
9 sekonda. Për sa Sekonda porti është i ndriçuar nga dy ndriçues 
светларници?

Llogarit thyesa të thjeshta dhe përqindje 
nga sasitë, për shembull, një të 
katërtën nga 64, 20% nga 50 kg.

Nga numri i dhënë llogarit përqindje ose fraksion, respektivisht llogarit produkt të thyest me 
numrin e plotë dhe produkt të përqindjes me numër të plotë

Sa është 20% nga 60?
а) 10   b) 12 c) 1   d) 30

Hulumton shembuj për barazinë 
e thyesave, numrave decimal dhe 
përqindje.

Zgjidh detyra nga jeta e përditshme me shembuj të shndërrimit të përqindjes në thyesa dhe në 
numrat decimal në thyesa dhe në përqindje.

70% e trupit të njeriut është ujë. Sa ujë përmban trupi me peshë prej 
70kg?

 Çokollata e zezë përmban 75% kakao. Sa një të katërtën kakao 
përmban çokollata?

Zgjidh detyra të thjeshta tekstuale, duke 
përfshirë edhe detyra të lidhura me 
proporcionalitetin e drejtë.

Zgjidh detyra të thjeshta tekstuale të lidhura me proporcionalitetin e drejtë. Zemra e njeriut mesatarisht ka 72 rrahje në minutaë. Sa rrahje do të 
ketë për një orë?

REM: Përdor renditje të operacioneve, 
duke përfshirë edhe kllapa, gjatë dhe 
llogaritjeve të thjeshta.

E përcakton vlerën e numrit të shprehjeve të dhëna të numërta, me çka e përdor renditjen e 
operacioneve, duke përfshirë edhe kllapa, gjatë llogaritjeve të thjeshta.

Llogarit:
а) 9 + 55 :11 =            b) 18 : 2 • 5 =            
c) 23 – (12 – 7) =         d) 9 • 3 – 2  • 5 =

MB
LE

DH
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TJE

REM: Mbledh dhe zbret numra të plotë 
dhe numra decimal, duke përfshirë 
numrat decimal me numër të ndryshëm 
të vendeve decimale.

Në detyrat e dhëna nga jeta e përditshme llogarit shumën dhe dallimin e numrave të plotë dhe 
decimal përmes masave për gjatësi, peshë, lëng, valuta.

Prej 12m material i gjatë për qepje, Jana ka përdorur 4,25 m nga 
materiali. Sa metër material i ka mbetur pa përdorur? 5А-5
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Shumëzon dhe pjesëton numrat decimal 
me një dhe /ose dy vende decimale me 
numër njëshifror 

Në detyrat e dhëna përcakton produkt të numrave decimal me një dhe/ose dy vende decimale 
me numër njëshifror. Zgjidh detyra nga jeta e përditshme me masa ose me para.

Llogarit:
а) 12,4 • 8 =            b) 6,24 • 8 =            
 c) 63,5 : 5 =          d) 4,24 : 4 =

5А-6

Ana çdo ditë në mëngjes pinë nga 0,25l limonadë.
Sa litra limonadë Ana pinë në javë?

Përcakton pjesën e mbetur nëse 
gjatë pjesëtimit, pjesëtuesi nuk është 
pjesëtues i përbashkët, për shembull 
157:26 = 6 pjesa e mbetur 7.

Në detyrat e dhëna nga jeta e përditshme që përfshijnë pjesëtimin me pjesën e mbetur, e 
përcaktojnë koeficientin dhe pjesën e mbetur gjatë pjesëtimit.

Nëse në stacionin e autobusit presin 157 udhëtarë që  dëshirojnë të 
udhëtojnë për Ohër, ndërsa 3 autobusë që kanë nga 50 karrike, për sa 
udhëtarë nuk do të ketë vend?

REM: Rrumbullakson në numrin e plotë, 
lartë dhe poshtë me pjesëtim, kur 
konteksti kërkon përgjigja të jetë numër 
të plotë.

Në detyrat e dhëna nga jeta e përditshme që përfshijnë pjesëtim me pjesën e mbetur dhe 
domosdoshmëri nga rrumbullaksimi, e përcakton koeficientin dhe rezultatin e rrumbullakson në 
varësi të kontekstit.

Për një aksion humanitar duhet të dërgohen në kuti 458 broshura. Një 
kuti grumbullon 8 broshura. Sa kuti do të nevojiten?

Nëse në stacionin e autobusit presin 157 udhëtarë që dëshirojnë të 
udhëtojnë për në Ohër, ndërsa çdo autobus ka nga 50 karrike, sa 
autobusë do të nevojiten për t’i transportuar të gjithë udhëtarët?
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Fusha Zgjidhja e problemeve është implementuar në rezultatet e mësimit nga fusha Numri dhe është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra e rezultatit nga mësimi atë e lejon.
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Përdorimi i teknikave 
dhe aftësive në 
zgjidhjen e problemeve 
matematikore

Përdor ligje aritmetike dhe operacione inverze për të thjeshtësuar llogaritjet me numra të plotë dhe numra decimal.
Punon me numra, shprehje algjebrike dhe barazime dhe zbaton shpesh algoritme të përdorura.
I kupton sistemet e përditshme për matje dhe i përdor për të vlerësuar, për të matur dhe për të llogaritur.
Kontrollon rezultate nga llogaritja me përdorimin e operacioneve inverse.
Vlerëson, përcakton vlerën e përafërt dhe e kontrollon punën e vet.
Zgjidh probleme tekstuale me numra të plotë, përqindje, numra decimal, para ose masa, zgjidh operacione dhe metoda të mendimit ose të shkruara të përshtatshme me numrat dhe kontekstin, duke i 
përfshirë problemet me më shumë se një hap.
Jep zgjidhje precize të përshtatshme në kontekstin ose problemin.
Lidh rezultatet ose gjetjet në kontekstin e parë dhe kontrollon nëse ato janë të mençura.
Efektivisht diskuton dhe bisedon për gjetjet e fituara, me gojë dhe me shkrim.

Fusha Tema Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli
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Tregon shprehje të thjeshta algjebrike, duke 
përdorur shkronja në zëvendësim të numrave.

Shprehitë e dhëna që përmbajnë numrat e panjohur 
ose ndryshues i shkruajnë si shprehi algjebrike. Almasa ka x vite. Bojan është pesë vite më i vogël se Almasa. Shënoje shprehjen për moshën e Bojanit. 5B-1

Në format e dhëna gjeometrike shënojnë ose njohin 
shprehi për llogaritjen e perimetrit, që përfshinë 
një, ose më shumë të panjohur.

Shprehja për llogaritjen e perimetrit të trekëndëshit është: 
	а) 3 х   b) X3    c) 3 + X     d) 3

 Shëno shprehjen për llogaritjen e perimetrit të figurës. 
	

Operacionet algjebrike i kryejnë sipas renditjes 
së njëjtë si operacione aritmetike.

Përcakton vlerë të shprehive të numërta që 
përfshinë më shumë operacione aritmetike.     

Shprehi të dhëna, që përfshijnë më shumë 
operacione aritmetike i shënon si shprehje 
algjebrike.

Paraqitjet vijuese shënoi si shprehje.
а) Numrin x, shumëzo me 4, dhe pastaj shto 7.
b) Numrin y, shumëzo me 6, dhe pastaj zbrit 9.
c) Numrin z, shumëzo me 8, dhe pastaj produktin zbrite për 14.
d) Numrin a pjesëtoje me  5, а ndëra pastaj shto 3.
e) Numrin b pjesëtoje me  7, ndërsa pastaj zbrit 8.
f) Nga numri 19 zbrit me numrin c i shumëzuar me 7.
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REM: Thjeshtëson ose transformon shprehje 
lineare me koeficientë të numrave të plotë, 
mbledh elemente të ngjashme, pjesëton me 
anëtar jashtë nga kllapa.

Thjeshtëson shprehje të dhënë lineare me 
një ndryshore me mbledhjen e elementeve të 
ngjashme.

Thjeshtëso shprehinë:
а) + + +a a a a    b) 3 5a a+  d) 4b b b+ +     

Thjeshtëson një shprehje të dhënë lineare me një 
ndryshore dhe koeficient dhe më shumë ndryshore 
me mbledhjen e elementeve të ngjashme.

Thjeshtëo shprehjet në vijim:
а) 15 12 –9 –10z z+  b) 16 19 –15x x+  

c) 3 4 2 3x y x y+ + +

Thjeshtëson shprehje të dhënë lineare me 
shumëzim me element jashtë nga kllapa.

Lirohu nga kllapat.
а) 3 ( y +2 ) =   b) 6 ( 5y +2 ) =

Thjeshtëon shprehje të dhënë lineare me shumëzim 
me element jashtë nga kllapa dhe me mbledhje të 
elementeve të ngjashëm.

Lirohu nga kllapat dhe thjeshësoi shprehjet. 3( 3) 2( 5)x x+ + +

REM: Paraqet dhe përdor formula të thjeshta, për 
shembull shënon orë në minutë.

Shndërrojnë dhe shënojnë sekonda në minuta, orë 
dhe ditë dhe e kundërta.

Përcakto sa minuta ka në 2 orë?
Sa sekonda ka në 5 minuta?

Në raportin e dhënë midis denarëve dhe valutës 
tjetër kryejnë shndërrimin. Sa denarë do të fitosh për 100 euro (gjatë raportit të dhënë denar-euro).

Zëvendëson numra të plotë pozitiv në shprehje të 
thjeshta lineare/formula.

Në paraqitjen e dhënë nga jeta e përditshme 
përpilojnë shprehje të thjeshta algjebrike.

Llazari mbledh zhetonë. Çdo zheton vlen 25 pikë. 
Sa pikë ka Llazari?

E përcaktojnë vlerën e shprehjeve të panjohura dhe 
barazimeve.

Sa është vlera e shprehjes x + 25 kur
x =5? 
Cila është vlera e x kur x + 17 = 25?

Për vlerën e dhënë të të panjohurës, e përcaktojnë 
vlerën e shprehjes.

Nëse x=3, përcakto vlerën e shprehjeve:
а) x+2    b) 7-3x

Zëvendëso vlerat për 3, 2x y= =  dhe 5z =  në secilën prej shprehive dhe përcakto vlerën e 
tyre.

а) 5y z+     b) 2z y�       c) 3 5xyz �    

Për vlerën e dhënë të të panjohurve, e përcaktojnë 
vlerën e formulës së dhënë.

Shfrytëzo formulën P = a·b për llogaritjen e sipërfaqes P  të drejtkëndëshit, ku me a  dhe b  i 

shënojmë gjatësitë e anëve të shumëkëndëshit, ако: 5 ; 3a cm b cm= =    
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REM: Paraqet dhe zgjidh barazime të thjeshta 
lineare me koeficientë të numrave të plotë (me 
të panjohur vetëm në njërën anë), për shembull
  2х=8, 3х+5=14; 9-2х=7.

Zgjidh barazime të dhëna lineare me një operacion 
(mbledhje, zbritje, shumëzim, pjesëtim) me numra 
të plotë, me të panjohur vetëm në njërën anë nga 
barazimi.

Zgjidhi barazimet: а) 5 13x + =     b) 5 –8x=   c) 4 16x =  d) 8
3
x

=

Zgjidh barazime të dhëna lineare me dy operacione 
me numra të plotë, me të panjohur vetëm në njërën 
anë nga barazimi.

Zgjidhi barazimet: 

Zgjidh barazime të dhëna lineare me kllapa me 
numra të plotë, me të panjohur vetëm të një faqe 
nga barazimi.

Liroju nga kllapat, ndërsa pastaj zgjidh barazimet në vijim: а) 2(3 ) 12x+ =   b) 2( 5x-3)=14 

Për shprehje të dhëna paraqet dhe zgjidh barazime 
të thjeshta lineare me numra të plotë, me të 
panjohur vetëm në një anë të barazimit.

Për shprehjet në vijim shëno barazime, pastaj zgjidhi.
а) Mendova një numër, ndërsa pastaj ia shtova numrit 6 dhe e fitova numrin 14. Cilin numër e mendova?
b) Mendova një numër, ndërsa pastaj prej tij e nxorra numrin 7 dhe e fitova numrin 32. Cilin numër e 
mendova?
c) Mendova një numër, ndërsa pastaj e shumëzova me numrin 6 dhe e fitova numrin 72. Cilin numër e 
mendova?
d) Mendova një numër, ndërsa pastaj e ndava me numrin 15 dhe e fitova numrin 8. Cilin numër e 
mendova?

 Përpilon dhe zgjidh detyra të dhëna nga jeta e 
përditshme që përfshijnë zbatim të barazimeve të 
thjeshta lineare me një të panjohur.

Dy fëmijë sëbashku kanë 61 kilogram. Djali ka 5 kilogram më shumë se vajza. Sa kilogram ka djali dhe 
sa vajza?
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VA
RG
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UN
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E D

HE
 GR

AF
IKË

REM: Gjeneron elementet e vargut nga numrat 
e plotë dhe gjen element që është në pozicion 
të dhënë në varg, gjen rregulla të thjeshta për 
fitimin e element për elementi.

Në disa elemente të dhëna vijuese nga vargu i 
numrave të plotë, njeh ose shkruan element në 
vijim.

Elementi vijues në varg 2, 6, 10, 14 është: а) 16         b) 18        c) 20               d) 22
Për çdo varg shto edhe 3 elemente: а) 5, 15, 25,... b) 4, 2, 0, ... 5B-2

Në varg të dhënë të thjeshtë, përcakton rregull për 
përcaktimin e anëtarit në vijim të vargut. Shëno rregullin për përcaktimin e elementit vijues të vargut 26, 19, 12, 5...

Në vargun e dhënë, ku mungojnë elementet, e njeh 
rregullin dhe gjen elemente që është në pozicionin 
e dhënë në varg.

Plotëso vendet e zbrazura në vargjet:
а) 12, 15, _, 21, _, 27, _  b) 5, _, _, -10, -15, _, -25

Gjeneron vargun nga numrat e paraqitjeve vizuele 
dhe e përshkruan elementin e përgjithshëm në 
rastet e veçanta.

Në figurën e dhënë nga vargu prej formave 
gjeometrik, e përcakton rregullin dhe e vazhdon 
vargum me element në vijim.

Plotëso skemën me 3 elemente dhe përcakto rregullin për elementin vijues

Paraqet funksione të thjeshta, duke përdorur 
simbole dhe bashkimit të rregullit të dhënë.

Në rregullat e dhëna tek funksionet e thjeshta me 
vlerat e dhëna hyrëse i përcaktojnë vlerat dalëse.

Plotësoi këto diagrame të pasqyrimit.

а)   b) 

REM: Gjen çifte koordinuese që e kënaqin 
barazimin linear, ku y është dhënë eksplicite 
në raport të x, e vizaton grafikun përkatës, njeh 
grafikë paralele me x dhe/ose y-boshtin.

Në barazimet e dhëna lineare ku y është e dhënë 
në raport të x, përcakton çifte koordinuese të 
pikave që e kënaqin barazimin, nëse janë dhënë 
vlerat për x dhe e vizaton grafiku përkatës në 
sistemin koordinativ.

Është dhënë funksioni  .
а) Shëno dhe plotëso tabelën e vlerave të dhëna të х. 

x -3 -2 -1 0 2
y 1

b) Vizato sistem koordinues dhe me ndihmën e tabelës vizato grafikun e funksionit 2y x= +

Në figurën e dhënë të grafikut të paralelës së 
drejtë të x dhe/ose y-boshtit e njeh dhe e shënon 
barazimin.

Shëno barazimin e drejtëzës të shënuar në vizatim. 
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Fusha Zgjidhja e problemeve është implementuar në rezultatet nga mësimi nga fusha Algjebra dhe është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra e rezultatit nga mësimi atë e lejon.

Përdorimi i teknikave 
dhe aftësive në 
zgjidhjen e problemeve 
matematikore

Punon me numra, shprehje algjebrike, dhe barazime dhe zbaton shpesh algoritme të përdorura.
Identifikon dhe paraqet informacione ose numra të panjohur në probleme, drejtë përdor numra, simbole, fjalë, diagrame dhe grafikë.
Vizaton diagrame precize matematikore dhe grafikë.
Vlerëson, përcakton vlerë të përafërt dhe e kontrollon punën e vet.

Fusha Tema Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli

GJ
EO

ME
TR

IA

 FO
RM

AT
 DH

E T
Ë M

EN
DU

AR
IT 

GJ
EO

ME
TR

IK REM: Vlerëson madhësinë e një këndi të mprehtë, 
të gjerë dhe jo konveks deri te shkalla më e afërt e 
shprehur me 10-she të plota.

Në figurën e dhënë me kënde njeh kënd të mprehtë, të gjerë 
dhe jokonveks.

Cili nga këndet e vizatimit është kënd jokonveks?

	

5C-1

Në figurën e dhënë me aglomer të vendosur të këndit të 
dhënë jokonveks identifikon dhe mat madhësinë e këndit 
me saktësi prej 100.

 Në figurë është paraqitur këndi me madhësinë prej ____0.

	

Njeh kënde të alternuara dhe konsonante.

Në figurën e dhënë me transferzalë të drejtëzave paralele, 
identifikon kënde të alternuara, konsonante dhe të 
kundërta.

Këndet a dhe e të drejtëzave paralele janë:
а) të alternuara b) konsonante
c) të kryqëzuara d) paralele

Në figurën e dhënë me transferzalë të drejtëzave paralele, 
përcakton madhësinë e këndit të alternuar, konsonant dhe 
të kundërt.

Përcakto këndin e panjohur të vizatimit.
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Përcaktonkënd të panjohur, duke i përdorur njohuritë 
për shumën e këndeve rreth pikës dhe përdor se 
shuma e këndeve në katërkëndësh është 360.

Në figurën e dhënë me dy drejtëza që priten, identifikon 
kënd i kryqëzuar dhe e përcakton madhësinë e tij.

Llogarite këndin e panjohur të vizatimit. 

Në figurën e dhënë me kënde rreth pikës, përcakton kënd 
të panjohur, duke përdorur se shuma e këndeve rreth pikës 
është 3600.

Llogarite këndin e panjohur të vizatimit. 

Në figurën e dhënë me kënde të drejtëzës zgjidh detyrën 
problematike me madhësinë e këndit të panjohur.

Llogarite këndin e panjohur të vizatimit. 

Në madhësinë e dhënë të tre këndeve në katërkëndësh, 
përcakton kënd të panjohur. Tre këndet në një katërkëndësh janë  700, 850 dhe 1150. Llogarite këndin e katërt.

Zgjidh detyra problematike me shumën e këndeve në 
katërkëndësh. Një katërkëndësh ka tre kënde të barabarta me nga 760 . Përcakto këndin e katërt. 

Në figurën e dhënë të paralelogramit, përcakton madhësinë 
e këndit të panjohur tek paralelogrami.

Këndi i panjohur në paralelogram është _____˚ . 

REM: Njoh dhe përshkruan format 3D dhe disa nga 
karakteristikat e tyre, për shembull numri i mureve, 
skajeve dhe kulmeve.

Njoh dhe emërton murin e formës 3D.
Çdo mur i katrorit është:
а) trekëndësh    b) drejtkëndësh     
c) katror     d) rreth

Identifikon numrin e mureve, skajeve dhe kulmeve tek 
format 3D. Sa skaje ka piramida katërkëndëshe?
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Njoh simetri në e aksit dhe rrotullues tek format 2D 
dhe modelet, vizaton boshtin e simetrisë dhe formon 
modele me dy boshte të simetrisë, identifikon renditje 
të simetrisë rrotulluese.

Te format e dhëna që mund të kenë më shumë boshte të 
simetrisë (shkronja, shenjat e komunikacionit, flamuj) e 
përcakton numrin dhe i vizaton boshtet e simetrisë.

Vizatoji boshtet e simetrisë të shkronjave
А    С     Н    Е     М

Vizatoji boshtet e simetrisë të shenjave të komunikacionit.   

 

Sa boshte të simetrisë ka në flamurin maqedonas? 
а) 0    b)   c) 2    d) 4        

Në figurën e dhënë nga forma 2D identifikon rresht të 
simetrisë rrotulluese.

Sa është rreshti i simetrisë rrotulluese i drejtkëndëshit? 
а) 0   b) 1   c) 2  d)4

	

Në figurën e dhënë të formës nga mjedisi identifikon 
rreshtin e simetrisë rrotulluese.

Sa është  rreshti i simetrisë rrotulluese të yllit të detit?
а) 0 b) 1 c) 2   d) 5 

	

Përcakto te cilat nga figurat e dhëna nga letrat ka rresht të simetrisë nga rreshti 2.
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REM: Përdor vizore, trekëndësh i plotë dhe aglomer 
për të:
• mat dhe vizaton segment deri te milimetri më 

i afërt; 
• mat dhe vizaton kënd të mprehtë, të gjerë dhe 

jokonveks deri te shkalla më e afërt;
• vizaton drejtëza paralele dhe normale;
• pikë e mesme dhe simetrale të segmentit;
• simetralë të këndit.

Në kërkesën e dhënë vizaton segment deri te milimetri më 
i afërt. Vizato segmentin 36AB mm= .

Në kërkesën e dhënë vizaton kënd deri te shkalla më e 
afërt. Vizato segmentin 0120AOB =R .

Në kërkesën e dhënë vizaton dye drejtëza paralele. Vizato dy drejtëza paralele.

Në kërkesën e dhënë vizaton dy drejtëza pingul normale. Vizato dy dretëza pingul normale.

Në segmentin e dhënë e vizaton simetralen e tij.

Vizato simetralë të segmentit të dhënë.

Në këndin e dhënë e vizaton simetralen e tij.
Vizato simetralë të këndit të dhënë.      
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Paraqet se ana më e gjatë në trekëndëshin drejtkëndor 
quhet hipotenuza.

Në figurën e dhënë nga drejtkëndëshi e identifikon dhe e 
emëron hipotenuza.

Cila anë e trekëndëshit drejtkëndor të figurës është hipotenuza?

	

Hipotenuza për trekëndëshin ADC është ana:

а) AC      b) AB     c) AD      d) BC      

Vizaton dhe dallon rrjete nga format 3D, për shembull 
katror, katërkëndësh i drejtë, piramidë me katorë 
bazik, prizmë afërkëndore trekëndëshe. 

Në paraqitjet e dhëna nga format i identifikon ato që mund 
të paraqesin rrjete të formave 3D.

Cila nga format e paraqitura NUK mund të paraqesë rrjet nga e cila mund të përbëhet 
kubi?  

а) А b) B           c) C             d) D

    

Cila nga format e paraqitura mund të paraqet rrjet nga e cila mund të përbëhet katrori?  
                                                                           

а) А
	

       b) B 
	

        c) C    d) D
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PO
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REM: Lexon dhe përcakton koordinata të pikave në të 
gjitha katër koordinatat.

Në rrjetin e dhënë koordinues me pikat e shënuara, i lexon 
dhe i fut koordinatat e pikave.

Shënoji koordinatat e pikave M dhe N.

  М  (   ;   ).  N (  ;  ). 

5C-2

Në rrjetin e dhënë koordinues fut pika të dhëna me 
koordinata dhe zgjidh detyra problematike me zbatimin e 
cilësive të shumëkëndshave.

Në sistemin koordinues shënoi pikat A(-1,-2), B(3,-2) dhe C(3,2). Këto pika janë kulme 
të drejtkëndëshit. Shënoje kulmin e katërt dhe përcaktoi koordinatat e tij.

Transformimi i formave 2D dhe pikave me:
• rrotullim rreth pikës së dhënë
• translacion

Në rrjetin e dhënë koordinues fut pika të dhëna me 
koordinata të dhëna, zgjidh detyrë problematike me 
translacion dhe rrotullim rreth pikës së dhënë të formave 
2D.

Në rrjetin koordinues vizato trekëndëshin me koordinata A(2,1), B(4,1) dhe C(2,4) dhe 
rrotullo rreth pikës A për 90º në drejtim pozitiv (e kundërta nga lëvizja e shigjetave të 
orës).

	

Gjen mesin e segmentit AB, nëse jepen koordinatat e 
pikave A dhe B.

Në koordinatat e dhëna të pikave të fundit nga segmenti, 
njeh koordinata të pikës së mesme.

Koordinatat e pikës së mesme të segmentit që i lidh pikat ( 1,-1) dhe ( 5,-1) janë:
а) (2,-1)  b) ( 3,1 )  c) ( 3,-1 )  d) ( 6,0 )

Në koordinatat e dhëna të pikave të fundit nga segmenti, 
përcakton koordinata të pikës së mesme.

Përcaktoi koordinatat e pikës së mesme të segmentit me koordinatat e pikave të fundit  
dhe .( -2,2 ) dhe ( 10,-2 ).

Zg
jid
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Fusha Zgjidhja e problemeve është implementuar në rezultatet e mësimit nga fusha Gjeometria dhe është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra e rezultatit nga mësimi atë e lejon.
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Zgjidhja e teknikave dhe 
aftësive në zgjidhjen e 
problemeve matematikore

I dallon, krahason dhe përdor cilësitë e formave në dy dhe tre dimensione.
Vlerëson, përcakton vlerë të përafërt dhe e kontrollon punën e vet.
Dallon cilësi matematikore, modele dhe lidhje, duke i përgjithësuar në raste të thjeshta.

Programi i matematikës

Fusha Tema Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli

MA
TJE

GJ
AT

ËS
IA,

 M
AS

A  
DH

E V
ËL

LIM
I

REM:E lexon shkallën e instrumenteve matëse 
analoge dhe digjitale. 

Në figurën e dhënë të shkallës matëse, e cila 
pjesshëm është shënëar në centimetër, e vlerëson 
dhe e shënon vlerën me njësinë matëse.

Shënoje vlerën që është treguar në shkalën e dhënë matëse.
5Ç-1

Në figurën e dhënë nga shkalla matëse, e cila 
pjesshëm është shënuar në kilogram, e vlerëson dhe 
e shënon vlerën me njësinë matëse. Shënoje vlerën që është treguar në shkallën e dhënë matëse. 

Në figurën e dhënë nga shkalla matëse, e cila 
pjesshëm është shënuar në litra ose mililitra, e 
vlerëson dhe e shënon vlerën me njësinë matëse.

Shënoje vlerën që është treguar në shkalën e dhënë matëse.  

Në figurën e dhënë nga termometri, e cila pjesshëm 
është shënuar, e vlerëson dhe shënon temperaturën 
e dhënë.

Në termometër shëno shigjetën që tregon  - 40C. 

E zgjidh detyrën e dhënë problematike nga 
përditshmëria, për të cilën përfshin vlerësimin, 
matjen dhe operacionet me njësitë matëse.

Gjatësia e një pishine është 30 metra. Sa kilometra ka notuar Bojan i cili 10 herë ka 
notuar deri në fund të pishinës dhe anasjelltas?

I përcakton shenjat dhe raportet ndërmjet njësive 
matëse dhe i transformon njëra në tjetrën:
• kilometra, metra, centimetra
• ton, kilogram dhe gram
• litra dhe mililitra

Njësitë e dhëna matëse i transformon në më të vogla 
dhe më të mëdha nga lloji i njëjtë.

Ttransformo 1700 cm në m. 1700 cm=__m.
Ttransformo 25 t në kg. 25 t = ____kg.
Ttransformo 700 ml në l. 700 ml  = _____ l.

I krahason dhe rendit njësitë matëse nga më e vogla 
deri te më e madhja ose anasjelltas. Radhiti masat duke filluar nga më e vogla. 2120g    0,002t    1220g     2,2kg

E zgjidh detyrën e dhënë problematike nga 
përditshmëria, që përfshin edhe transformimin dhe 
operacionet me njësitë matëse.

Tre pako kanë masë prej 4,25 kg, 850 g  dhe  3,5 kg. Sa është masa e tërë e pakove 
në kilograme?
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KO
HA I interpreton grafikat nga jeta reale duke 

përfshirë më shumë se një fazë, për shembull 
grafikën e udhëtimit.

E interpreton grafikën e dhënë të udhëtimit ose 
temperaturën që përfshin më shumë se një fazë dhe 
mbi bazë të grafikës përgjigjet në pyetjet e dhëna.

Biçiklisti kalon distance prej 32 km siç është paraqitur në grafikën vijuese.

а) Sa rrugë ka kaluar çiklisti orën e parë?
b) Sa rrugë ka kaluar çiklisti deri në pause?
c) Sa rrugë ka kaluar çiklisti prej ores së dytë deri në orën e katër?
d) Për sa orë çiklisti do ta kalon rrugën nëse nuk pauzonte?

5Ç-2

Temperatura në një natë-ditë rritet dhe zvogëlohet. Me grafik është dhënë ndryshimi 
I temperatures në një ditë janari.

а) Në cilën orë temperatura është më e ulët?
b) Sa °С rritet temperatura prej orës 7:00 deri në orën 11:00?
c) Cila është temperatura më e lartë në këtë dtë-natë?
d) SaоС është temperatura më e lartë?
e) Në sa ora temperatura është е +2°С?
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REM:I përcakton lidhjet ndërmjet njësive për 
kohën, përdor  sistem 12 orësh dhe 24 orësh, 
interpreton renditjen, I interpreton llogaritjet 
kohore

E llogarit intervalin kohor të kohës së dhënë në 
regjistrimin 12 orësh. Sa kohë ka kaluar prej 7:25 paradite deri 3:10 pasdite në të njëjtën ditë?

E llogarit intervalin kohor të kohës së dhënë në 
regjistrin 24 orësh. Sa kohë ka kaluar prej 6:30 deri  16:20 ditën e njëjtë?

E llogarit intervalin kohor të kohës së dhënë në ditë 
dhe muaj gjatë një viti kalendarik. Sa ditë ka prej 17.05.2018 deri 28.07.2018?

Kohën e dhënë në vite, muaj dhe ditë e transformon 
në numër një emror

Transformo: 3 vite 6 muaj 15 ditë:
а) vite b) muaj c) ditë

Kohën e dhënë në muaj, javë dhe ditë e transformon 
në vite.

Cila pjesë nga viti paraqet:
а) 6 muaj b) 18 javë c) 73 ditë

E zgjidh detyrën e dhënë problematike nga 
përditshmëria, që përfshin llogaritjen e intervaleve 
kohore.

Një film i cili zgjatë 95 minuta, Ema ka filluar ta ndjek në 19:10. Në sa ora ka filluar 
filmi?

E zgjidh detyrën e dhënë problematike nga 
përditshmëria, që përfshin interpretimin e renditjes 
dhe mbi bazë të renditjes së dhënë përgjigjet në 
pyetjet e shtruara.

Përdore renditjen vijuese të tabelës.

а) Dime ka arritur në stacionin 2 në 11:45. Sa kohë do të pret autobus? Për sa kohë 
Dime do të arrinë deri te stacioni 4?
b) Ana ka arritur në sacionin 3 në 13:20, për sa kohë do të arrin në stacionin 4?
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I përcakton shenjat dhe lidhjet ndërmjet metër 
karor, centimetër katror dhe milimetër katror.

Masat e dhëna për sipërfaqen, të shprehura në 
centimetër katror i transformon në metër katror dhe 
milimetër katror.

Transformo: 
a) 7 cm2 = ___ mm2b) 56400 cm2 = ___ m2

c) 7,5 cm2 = ___ mm2d) 570 cm2 = ___ m2
5Ç-3

Për masat e dhëna të sipërfaqes, të dhënë në metër 
katror i transformon në centimetër katror dhe 
milimetër katror.

Transformo: 
а) 7 m2 = ___ cm2b) 5 m2 = ___ mm2

c) 7,5 m2 = ___ cm2d) 0,45 m2 = ___ mm2

Përdor formula për perimetrin dhe sipërfaqen 
e drejtkëndëshit, e llogarit perimetrin 
dhe sipërfaqen e formave të përbëra nga 
drejtkëndëshat. 

Në dimensionet e dhëna për gjatësitë e anëve të 
drejtkëndëshit ose katrorit, e njeh perametrin e 
drejtkëndësihit ose katrorit.

Nëse ana e një katrori është 25 cm, atëherë perimetri i tij është:
а) 100 mm  b) 100 cm  c) 10 m d) 100 m

Në dimensionet e dhëna për gjatësinë e anëve të 
drejtkëndëshit, e llogarit perimetrin e drejtkëndëshit.

Llogarite perimetrin e drejtkëndëshit me gjatësi të anëve 5a cm= dhe 3b cm=
.

Në perimetrin e dhënë të katrorit, e përcakton 
gjatësinë e anës së katrorit.

Perimetri i një katrori është 84 cm. Gjatësia e anës së tij: 
а) 2100 mm b) 2,1 cm c) 0,21 m d) 21 m

Në dimensionet e dhëna për gjatësinë e anës së 
katrorit, e llogarit perimetrin e katrorit. Llogarite perimetrin e katrorit me gjatësi të anës 5a cm= .

Në figurën e dhënë nga forma e përbërë ku 
mungojnë drejtkëndëshat me dimensionet e dhëna e 
përllogarisin sipërfaqen e formës.

Llogarite sipërfaqen e pjesës së ngjyrosur nga drejtkëndësihi në vizatim.

REM:E përdor formulën për vëllimin e katrorit, e 
llogarit vëllimin e katrorit.

Në dimensionet e dhëna të katrorit ose kubit, 
llogarite vëllimin e katrorit ose kubit. Sipas të dhënave të vizatimit llogarite vëllimin e katrorit. 

REM:E llogarit sipërfaqen e mureve të kubit dhe 
katrorit nga rrjetet e tyre.

Në dimensionet e dhëna të katrorit ose kubit, 
llogarite sipërfaqen e katrorit ose kubit. Llogarite sipërfaqen e kubit. 

E definon rrethin  dhe i emërton pjesët e tyre, i 
përdor formulat për perimetrin dhe sipërfaqen e 
rrethit.

Llogarite perimetrin e rrethit me radius të dhënë. Llogarite perimetrin e rrethit me radius 10 cm.

E llogarit sipërfaqen e rrethit me diametër të dhënë. Llogarite perimetrin e rrethit me radius 6 cm.

E llogarit perimetrin ose sipërfaqen e rrethit me 
diametër të dhënë. Llogarite sipërfaqen e rrethit me diametër 18 cm.
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Fusha Zgjidhja e problemeve është implementuar në rezultatet nga mësimi nga fusha Matja është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra e rezultatit nga mësimi e lejon atë.

Përdorimi i teknikave dhe 
shkathtësive në zgjidhjen e 
problemeve matematikore. 

I kupton sistemet e përditshme për matje edhe i shfrytëzon që të vlerëson, të mat dhe të llogarit.  
Vlerëson, përcakton vlerën e përafërt dhe e verifikon punën e vet.
I zgjidh problemet tekstuale të cilat përfshijnë llogaritjet me numra të plotë, thyesa, përqindje, numra decimal, para ose masa, duke i përfshirë problemet me më shumë se 
një hap. 
I evidenton dhe i shpjegon metodat, rezulzatet dhe konkluzionet.

Fusha Tema Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli
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Bën dhe përdor tabelën e frekuencës që të mblidhen 
të gjitha të dhënat diskrete, sipas nevoje të 
grupuara intervalet e barabarta. 

Nga kolona e dhënë e diagramit bën tabelën e 
frekuencës dhe i përdor të dhënat që të përgjigjet 
në pyetjet e shtruara në lidhje me kolonën e 
diagramit. 

Të dhënat për atë sa orë ishte koha e vrenjtur gjatë javës janë dhënë në kolonën e 
diagramit. 

а) Përbëj tabelën e frekuencave dhe të dhënat shënoi në të. 
b) Cilën ditë koha ishte më gjatë e vrenjtur?
c) Cilën ditë aspak nuk ishte e vrenjtur?

5D-1
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Gjen modus (ose masë modale për të dhënat e 
grupuara), mediane dhe rang.

Në detyrën e dhënë në kontekst real, e cila 
mund të jetë e dhënë me tabelën e frekuencës 
gjen modë (ose klasë modale për të dhënat e 
grupuara), mediana dhe rang.

Agjencia për marketing e teston vizitimin në parkun e lodrave në ditë të ndryshme. 
Biletat në shitje për parkun e lodrave
Ditët Nr. i biletit
E mërkurë 89
E enjtje 120
E premte 76
E shtunë 964
E diel 465

а) në cilën ditë vizitohet më shumë parku?
b) në cilën ditë kishte më pak vizitor?
c)sa bileta janë shitur për fundjavë?
d) Cili është rang?    

5D-2
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REM:E llogarit mjedisin aritmetik, duke i përfshirë 
edhe tabelat e thjeshta të frekuencave. Në të dhënat e dhëna llogarit mjedisin aritmetik. Llogarite mjedisin aritmetik e numrave vijues: 7, 0, 12, 31, 25.

Interpreton:
• kolonat e diagrameve
• diagramet e frekuencave për të dhënat e 

grupuara diskrete
• diagramet sektore
• piktograme.

I interpreton kolonat e diagrameve, diagramet e 
frekuencave për të dhënat e grupuara diskrete, 
diagramet sektore ose piktogramet dhe i përdor 
të dhënat që t¢i përgjigj pyetjet e shtruara ose t¢i 
njeh të njëjtat në lidhje me diagramet.

Në një qendër rekreative në momentin e dhënë ishin të pranishëm rekreativ të 
moshave të ndryshme. Mosha e tyre në vite është dhënë në diagram. Përcaktoje 
klasën modale.
а) 1 – 5 vjeç        b) 6 – 14 vjeç

c) 26 – 40 vjeç    d) 15 – 25 vjeç 

Int
erp

ret
im

i d
he

 di
sk

uti
mi

 i 
rez

ult
ate

ve I krahason dy mbledhjeve të të dhënave me 
përdorimin e rangut dhe mjedisit aritmetik, median 
ose modës.

Në detyrën e dhënë në kontekst real, i cili mund 
të jepet në tabelë me frekuenca për dy mbledhje 
të dhënash, llogarit rang, mesatare median ose 
modë që t¢i krahason dy mbledhjet e të dhënave. 

Agjencioni bën hulumtim për atë sa njerëz për çdo muaj mesatarisht përdorin 
internet. Vlerat në tabelë janë dhënë në orë.

Përcakto modë, rang, median dhe mjedis aritmetik që të konfirmosh a mund të 
rriturit ose fëmijët të përdorin më shumë internet.

5D-3

Mu
nd

ës
i

E përdor gjuhën e mundësisë që ta përshkruan dhe 
interpreton rezultatin duke përfshirë mundësinë dhe 
shansin.

Në detyrën e dhënë në kontekst real, njeh ose 
përgjigjet në pyetjen e shtruar për interpretimin e 
mundësisë dhe shansit.

Mundësia se nesër do të bie shi është 0,4. Sa është mundësia që nesër nuk do të bie 
shi?
а) 40%  ) 60%  c) 1 d) shanse të barabarta

5D-4

REM:E përdor dhe llogarit mundësinë prej 0 deri 1. Në pyetjen e dhënë e llogarit dhe e shënon 
mundësinë e ngjarjes së dhënë.

Shkronjat nga fjala matematikë janë shënuar në kartela të veçanta.
MATEMATIKA
Gjatë zgjedhjes së rastësishme, sa është mundësia që të tërhiqet shkronja 
M?_________

Zg
jid

hja
 e 

pro
ble

me
ve Fusha Zgjidhja e problemeve është implementuar në rezultatet nga mësimi nga fusha Puna me të dhënat është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra e rezultatit nga mësimi e lejon atë.

Përdorimi i teknikave dhe shkathtësive në zgjidhjen e problemeve 
matematikore

Vizaton diagrame dhe grafika precize matematikore.
Përdor mjete logjike dhe nxjerr konkluzione.
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Sfera Tema Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli
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ËT REM:I vlerëson rrënjët e katrorit dhe kubit.

E përcakton katrorin e numrit, e përcakton rrënjën e katrorit 
të (katrorit të plotë) numrit deri 100, përcakton kubin, e njeh 
rrënjën e kubit dhe e përcakton përmbledhjen dhe dallimin e 
të njëjtave.

а)  64 7� = - 64 7� =     b)    32 100+  c) - 16 4� � - 16 4� � 6А-1

REM:I përdor shkallët me treguesin shkallor: zero, numri i 
plotë pozitiv ose negativ dhe ligjet për shumëzim dhe ndarje 
të shkallëve, treguesit shkallor të ë cilit janë numra të plotë 
pozitiv. 

Prodhimi nga shumëzuesit e barabartë, shkurtimisht i shënon 
si shkallë. 

E përcakton vlerën e shkallës me tregues shkallor: zero, 
numër i plotë pozitiv ose negativ.

Përcaktoje vlerën e shkallëve: 

Shkalla 4 – 3e shënuar si thyes ështëе: 

Në shprehjet e dhëna me shkallë me baza të barabarta e 
përcakton prodhimin, sasinë dhe shkallën.

Thjeshtëzoi shprehjet vijuese, pastaj llogarite vlerën:
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Lexon dhe shënon shkallë me bazë 10 dhe numër të plotë 
tregues shkallor; Njësinë e dhënë deakadore eshkruan si shkallë me bazë 10 

dhe tregues shkallor me numër të plotë tregues.

Numri 1000 në formë të shkallës shënohet:
6A-2

Numri 0,01 në formë të shkallës shënohet:

Shumëzon dhe ndanë numra të plotë dhe numra decimal me 
0,1 dhe 0,01.

E llogarit prodhuesin dhe sasinë e numrave të plotë dhe 
decimal me 0,1 dhe 0,01.

Rrumbullakson numra deri në numër të caktuar të vendeve 
decimale, rrumbullaksimin e përdor që të arrin deri te 
zgjidhja e problemeve deri te shkallla e caktuar e precizitetit.

Numrin e dhënë decimal e rrumbullakson deri te numri i 
caktuar i vendeve decimale. Numri 6,351 i rrumbullaksuar në dy vende decimale është_____.

Në pyetjet nga jeta e përditshme i rrumbullakson numrat që 
të arrij deri te zgjidhja e problemeve deri në shkallë të caktuar 
të precizitetit.

Temperaturat e mëngjesit të ajrit të një dite dimërore janë -2,70С, 
ndërsa e pasditës 4,830С, por gjatë lajmërimeve temperaturat 
shprehen në numra të plotë. Sa 0С maten në mëngjes dhe sa 
pasdite?
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REM:E përdor renditjen e operacioneve, duke i përfshirë edhe 
kllapat dhe shkallëzimet.

E llogarit vlerën e numëruar të shprehjeve të dhëna numërore 
ku përdoret renditja e operacioneve, duke i përfshirë kllapat 
dhe shkallëzimet.

а)42-4x32  b) 92 -7× 5 = 
 
c) (4 + 3)2 – (62 – 7)=
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REM:Gjen barazinë ndërmjet thyesave, numrave decimal dhe 
përqindjeve nëpërmjet transformimit në njëra-tjetrën.

Numrat e dhëna të shënuarasi thyesa, numra decimal ose 

pëqrqindje dhe i transformon njëra në tjetrën. (psh.: 1
4=0.25=25%

1
2

= 0.5=50% 1
8

= 0.125=12,5%

1
5

= 0.2=20%, 15% = 0,15 = 15 3
100 20

=  )

Thyesën 1
4

shënoje si numër decimal dhe si përqindje.
6A-3

Numrin decimal 0,2, shënoje si thyes dhe si përqindje.

Përqindjen 35% shënoje si numër decimal dhe si thyes.

Llogarit dhe zgjidh probleme të ndërlidhura me përqind dhe 
rritjen ose zvogëlimin e përqindjes duke i marr parasysh 
problemet e thjeshta me financat personale ose shtëpiake, 
për shmebull kamatën, zbrijten, fitimin, humbjen dhe 
tatimin.

Në detyrat e dhëna nga jeta e përditshme përcakton përqindje 
nëse janë dhënë pjesët nga tërësia dhe anasjelltas, përcakton 
thyesat, nëse janë dhënë përqindjet.

Palltoja përmban 3
5

lesh, ndërsa pjesën tjetër si poliakril.

Sa përqind lesh dhe sa poliakril përmban palltoja. 

Një tretës përmban 45% alkool. Sa të pestat e alkoolit ka në tretës?

Automobili kalon 4
5

nga rruga e gjatë 420 kilometra. 

Edhe sa përqind nga rruga duhet të kaloj me automobil. Sa 
kilometra mbesin të kalon me automobil?

Në detyrat e dhënë nga jeta e përditshme e përcakton rritjen 
ose zvogëlimin procentuale.

Një zdrukthtar ka blerë mobilje të vjetër për 16000 denarë. Prej se e 
ka rregulluar e ka shit për 32000. Sa përqind është fitimi i tij?  
Çmimi i një bluze ishte 450 denarë para se të shtrenjtohet për 10%. 
Çmimi i bluzës së re është:_

Transformon thyes në numrin decimal nëpërmjet ndarjes. Thysat e dhëna i transformon në numra decimal nëpërmjet 
ndarjes së numëruesit të emëruesit. Transformoi thysat në numra decimal: а) 2

3
= b) 5

12
=
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Mbledh, minuson, shumëzon dhe ndan thysa, e interpreton 
ndarjen si operacion inversiv të shumëzimeve dhe shkurton 
me ndarësit e përbashkët para se të shumëzon ose ndan 
thyes.

Në thysat e dhëna dhe numrat e përzier llogarit përmbledhje; 
dallim а) 312

2 5
+ =

    
b) 513 1

4 6
� =
 
 -

   
513 1

4 6
� =

Përcakton prodhimin dhe sasinë e numrave të plotë me 
thysa dhe llogarit prodhimin dhe sasinë e thysave para se t¢i 
shumëzon dhe t¢i ndan thysat. 
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REM:I thjeshtëzon përmasat, ndan sasinë e më shumë se dy 
pjesëve në përmasën e dhënë. 

Në detyrat e dhëna nga jeta e përditshme thjeshtëson 
përmasat e ndarjes së vlerave me ndarës të përbashkët.

Në një enë ka 42 arra, 28 bajame dhe 70 lajthi. Sa është përmasa e 
arrave kundrejt bajameve kundrejt lajthive? 

Në detyrat e dhëna nga jeta e përditshme ndan sasinë në më 
shumë se dy pjesë në përmasën e dhënë.

Në një hapësirë ka 10 persona. Raporti i të rriturve ndaj fëmijëve 
është 2:3. Sa fëmijë ka në hapësirë?

Njeh kur dy madhësitë janë proporcional të drejtë, zgjidh 
probleme me proporcionalitet, psh. ndryshimet nga njëra 
valutë në tjetrën.

Në raportet e dhëna të dy madhësive i njeh ato të cilat janë 
proporcional të drejtë.

Cilat nga madhësitë vijuese janë proporcional të drejta? 
а) Numri i punëtorëve të nevojshëm që të kryhet ndonjë punë në 
kohën e nevojshme e cila nevojitet që të kryhet puna e njëjtë? 
b) Madhësia e mesatares së ndërprerë të një gypi me sasi të ujit që 
rrjedh nga ajo. 
c) Gjatësia e rrugës së kaluar me kohëzgjatje të lëvizjes së 
automobilit..
d) Rruga e kaluar me automobil me benzinë të harxhuar.  
d) Lartësia e basketbollistëve me numrin e fitoreve.

Në detyrat e dhëna nga jeta e përditshme zgjidh probleme me 
proporcionalitet.

Sofia udhëton deri në Amerikë dhe aty kursi devizor i ndryshimit 
ishte 1 euro = 1,10 dollarë. Sofia në një shitore ka shikuar një 
kamerë e cila ka kushtuar 410 dollarë. Kamera e njëjtë në Romë ka 
kushtuar 365 euro. Prej ku është më e volitshme ta blen kamerën?
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REM:I shfaq katrorët deri  dhe kubet deri  dhe rrënjët 
përkatëse.

E shfaq katrorin me numër deri 10, përcakton katrorin me 
numër deri 20, shfaq rrënjën e katrorit me (katrorit të plotë) 
numër deri 100, përcakton kubin me numër deri 5, njeh rrënjën 
e kubit deri  125 = 53

6А-4

Përdor fakte dhe vlerë të vendit të njohura gjatë llogaritjes 
së thysave të thjeshta dhe përqindjeve nga sasitë.

Për numrin e dhënë e shënojnë vlerën e njëjtë  dhe e shprehin 
si thysa, numra decimal dhe përqindje të sasive.

E përhap dijen nga metodat mentale për llogaritje, duke 
punuar me numra decimal, thysa, përqindje dhe shumëzues, 
duke përdor shënime aty ku nevojitet.

Në detyrat nga jeta e përditshme zgjidhen probleme me rritje 
dhe zvogëlim të përqindjes me përdorimin e përqindjes së 
thjeshtë.

Një prodhim kushton  1600 denarë. Shpenzimi rritet për 15%. Sa 
është çmimi i ri?
10% prej 1600 = 160
Kështu 5% prej 1600 = 80
 15% prej 1600 = 160 + 80 = 240
Çmimi i ri është:1600 + 240 = 1840 denarë
Një njeri ka 200 libra. Jep 9% nga librat e tij shokut. Edhe sa libra i 
kanë mbetur? 
10% prej 200 = 20
1% prej 200 =  2
Kështu 9% prej 200 = 20 – 2 = 18
Numri i ri:200 – 18 = 182 libra
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Me zgjuarsi i zgjidh problemet tekstuale. Zgjidh detyra nga përditshmëria të cilat përfshijnë fitimin dhe 
humbjen me përqindje të thjeshtë.

Një njeri blen automobil për 680000 denarë. E shet automobilin 
pas 6 muajve. Pëson humbje prej 10% për sa para e ka shitur 
automobilin?

E konfirmon përdorimin për rregullat e operacioneve 
aritmetike dhe inverzive për thjeshtëzimin e llogaritjes.

Në barazimin e dhënë, e gjejnë thysën që mungon me zbatimin 
e operacionin inverziv.

Në barazimin e dhënë, vendosin cila shenjë duhet të futet që 
të fitohet shprehja e saktë me zbatimin e operacionin inverziv.

45 o  10-2 = 4500
270 o  10-1 = 27
6.5 o  103 = 6500

REM: Ndan dy numra të plotë dhe numrat decimale me 
numër njëshifror, duke vazhduar ndarjen deri te numri 
decimal me numër të caktuar në vendet decimale, psh. 68:7

Në detyrën e dhënë e përcakton sasinë gjatë ndarjes së 
numrave të plotë dhe decimal me numrat njëshifror, ku 
ndarjen e vazhdojnë deri te numri decimal i numrit të caktuar 
decimal. 

Llogarit!
25:2 =            130:4 = 
2,48:4 =         147,6:2=   
4,13:3=
17:7=

6А-5

REM: Shumëzon me numra decimale, kupton ku vihet presja 
decimale me përdorimin e llogaritjeve ekuivalente;

Në detyrën e dhënë e përcaktojnë prodhimin e numrave 
decimal. Llogarit! а) 400• 0,3 =           b) 0,24 • 0,2 =                     
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Ndan me numra decimale nëpërmjet transformimit në ndarje 
me numrin e plotë.

Në detyrën e dhënë e përcaktojnë sasinë gjatë ndarjes së 
numrave të plotë me numra decimal nëpërmjet transformimit 
në ndarje me numër të plotë.  (35:0,7= 350:7=50) 

Sasia e numrave 45 dhe 0,5 është:

Fusha Zgjidhja e problemeve është implementuar në rezultatet nga mësimi nga fusha Numri është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra e rezultatit nga mësimi e lejon atë.

Përdorimi i teknikave dhe 
shkathtësive në zgjidhjen e 
problemeve matematikore

Llogarit me precizitet, duke i zgjidh operacionet dhe metodat mentale ose të shkruara përkatëse ndaj numrave dhe kontekstit.
E përdor renditjen e operacioneve, duke i përfshirë kllapat në llogaritje të përbëra.
I identifikon karakteristikat matematikore në kontekst ose problem të caktuar, provon dhe krahasin pasqyrim matematikor me përdorimin e shënimit preciz.
Përdor argumente logjike që ta interpreton matematikën në kontekst të caktuar ose ta dëshmon vërtetësinë e shprehjes së dhënë. 
E njeh ndikimin e përkufizimeve dhe supozimeve.
E shënon dhe krahason mendimin, zgjidhjet dhe konkluzionet.
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Fusha Tema Rezultatet nga mësimi Kriteri për vlerësim Shembulli për detyra Niveli
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REM: Përdor shënimin e shkallëve me tregues shkallor të 
numrit të plotë, i zbaton rregullat për shumëzim dhe ndarje 
të shkallëve në transformimin e shprehjeve algjebrike.

I thjeshtëzon shprehjet e dhëna me një të ndryshuar me 
mbledhjen e anëtarëve të ngjashëm. 

Thjeshtëzoi shprehjet vijuese:

а) 2 23 2 4 –  a a a a+ +

b) 2 24 5 – 4 –3 – 4  y y y y+

6B-1

I thjeshtëzon shprehjet e dhëna me shumëzim, ndarje dhe 
shkallëzim të shkallëve.

Thjeshtëzoni shprehjet:

Numrat e dhënë i shënon si shkallë me bazë 2, 3, 5 dhe 10 
me tregues të numrit të plotë.

Numrin 16 shënoje si shkallë me bazë 2, përkatësisht 2х. 
Numrin 10 000 shënoje në formën 10х. (Shkalla me bazë 10) 

I thjeshtëzon shprehjet e dhëna duke përdor rregulla 
me më shumë operacione si shumëzimin, ndarjen dhe 
shallëzimin e shkallëve.

Thjeshtëzoi shprehjet:

E thjeshtëzon shprehjen e dhënë algjebrike me anëtarë 
jashtë kllapës dhe me mbledhjen e anëtarëve të ngjashëm.

Lirohu nga kllapat dhe thjeshtëzo. 7 ( 3-x ) +3 ( 4+9x )
Thjeshtëzoje shprehjen në vijim: 2x ( 3x-2 ) +5x ( 2x + 4)

Thjeshtëzon ose transformon shprehje algjebrike nëpërmjet 
tërheqjes së monomeve si shumëzues të përbashkët.

Shprehjet e dhëna algjebrike me tërheqjen e shumëzuesit 
të përbashkët para kllapës,  cili mund të jetë koeficient, i 
ndryshueshëm ose shprehje.

Thjeshtëzoi shprehjet në shumëzues të thjeshtë: а) 4x-16 

REM: Përbën dhe zgjidh barazime lineare me koeficientët 
e numrave të plotë (me ose pa kllapa, shenja negative në 
barazim, zgjedhjet pozitive dhe negative), zgjidh problemet 
me numra me përbërjen dhe zgjedhjen e barazimit linear.

I zgjidh barazimet e dhëna lineare me shumicën e 
operacioneve me numra të plotë, me dhe pa kllapa, shenja 
negative në barazim, zgjidhje pozitive dhe negative. Përbën 
dhe zgjidh barazime lineare të problemeve të jetës së 
përditshme.

Zgjedhi barazimet.
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E zgjidh sistemin e thjeshtë prej dy barazimeve lineare me dy 
të panjohura me eliminimin e një të panjohur.

E zgjidh sistemin e barazimeve lineare me dy të panjohura 
me eliminimin e një të panjohure sipas metodës së 
zëvendësimit ose sipas metodës së koeficientëve të 
kundërt.

Zgjidhe sistemin e barazimeve:

E përbën dhe e zgjidh sistemin e thjeshtë nga dy barazime 
lineare me dy të panjohura me eliminimin e një të 
panjohure të problemit nga jeta e përditshme.

Biletat hyrëse për koncertin humanitar kanë çmim të ndryshëm për 
fëmijë dhe për të rritur. 12 bileta hyrëse për fëmijë dhe 7 bileta hyrëse 
për të rritur kushtojnë 1175 denarë, ndërsa 5 bileta hyrëse për fëmijë 
dhe 7 bileta hyrëse për të rritur kushtojnë 1000 denarë. Sa kushtojnë 
biletat hyrëse për fëmijë dhe sa për të rriturit?

E përcakton prodhimin prej dy shprehjeve lineare nga forma  
х+/-n dhe e thjeshtëzon shprehjen e fituar të katrorit.

Në shprehjen e dhënë algjebrike nga prodhimi i dy 
shprehjeve lineare nga forma х+/-n dhe e thjeshtëzon të 
njëjtin me shumëzim.

Liroju nga kllapat dhe thjeshtëzoje shprehjen  ( 3)( 4)y y+ +

Në binomin e dhënë të katrorit dhe prodhimit të dhënë nga 
përmbledhja dhe dallimin e dy shprehjeve i thjeshtëzon 
shprehjet me zbatimin e formulave për shumëzimin e 
shkurtuar.

Me formulat për shumëzimin e shkurtuar, thjeshtëzoi shprehjet vijuese: 

Theshtëzon shprehjen e dhënë algjebrike me shumëzimin 
me anëtarin jashtë kllapës dhe me mbledhjen e anëtarëve 
të ngjashëm.

Liroju nga kllapat dhe thjeshtëzoje shprehjen (2x + 3)(3x – 4)

REM:I përdor shenjat për mosbarazi ( ), përbën dhe zgjidh 
mosbarazimet lineare me një të panjohur, paraqet zgjedhje të 
numrit të drejtë.

Në figurat e dhëna nga pasqyrimet e numrave të drejtë 
përbën dhe zgjidh mosbarazime lineare me një të panjohur, 
ndërsa zgjidhjet i paraqet në numrin e drejtë.  

Për çdo pasqyrim të numrave të drejtë shënë në mosbarazim.

а) 

b) 

I zgjidh mosbarazimet e dhëna lineare me ose pa kllapa 
me numrat e plotë, me të panjohura vetëm në njërën 
anë nga mosbarazimi dhe zgjidhjet i paraqet në numër të 
drejtë.

Zgjidhi mosbarazimet e dhëna, pastaj zgjidhjen paraqite në numra të 
drejtë.
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REM:I gjeneron anëtarët në varg me përdorimin e rregullës 
për përcaktimin e anëtarit vijues dhe përcaktimin e cilitdo 
anëtar nga vargu duke e përdor anëtarin e përgjithshëm.

Në anëtarët vijues nga vargu, të cilat mund të përfshijnë 
thysa dhe numra decimal, njeh ose shkruan anëtrin vijues.

Për secilin varg shëno edhe 3 anëtarë:

а)2 1
2

 , 3, 3 1
2

, 4 ... b) 3; 2,6; 2,2;..a
6B-2

Në rregullin e dhënë me n-anëtarin e dhënë e shënon 
vargun përkatës. Shënoi 6 anëtarët e parë të vargut me n- anëtarin 5n-2.

Shfaq shprehjen që ta përshkruan anëtarin n në vargun 
aritmetik.

Në vargun e dhënë e përcakton rregullën për të përcaktuar 
dhe shkruar shprehjen për anëtarin n të vargut aritmetik.

Për vargjet vijuese, shënoje rregullin për përcaktimin e anëtarit vijues: 
а) 12, 14, 16, 18...
b) -15, 10, -5, 0, 5...

Paraqet funksionet lineare, ku y është dhënë eksplicit në 
raport me x, duke përdor tabela dhe grafikë (duke i përdor 
4 katrorët), njeh se pasqyrimi grafik i funksionit linear  y = 
mx+c është i drejtë.

Në funksionet e dhëna lineare ku y është dhënë ekspliit në 
raport me x, përbën tabelën e vlerave të cilat e plotësojnë 
barazimin dhe e vizaton grafikën përkatëse në sistemin 
koordinativ.

Paraqite funksionin në mënyrë grafike 
у = –2х + 1.

Përbën funksione të cilat dalin nga problemet e përditshme, 
i vizaton dhe i interpreton grafikat e tyre.

Në detyrat e dhëna të cilat dalin nga jeta e përditshme 
përbën funksion dhe të njëjtën e paraqet grafikisht.

Një aparat për fotokopjim kopjon 16 faqe në një minutë. Shënoje 
formulën me të cilën mund ta llogaritësh numrin e faqeve që mund të 
kopjohen në numër të caktuar minutash. Paraqite me grafikë varësinë e 
numrit dhe kohën e faqeve të kopjuara.

Përdor metodën sistematike që t¢i gjen zgjidhjet e përafërta 

të barazimeve siç është 
2 2 20x x+ =

Në barazimin e dhënë katror gjen zgjidhje të përafërta 
të barazimeve, të rethuara në numrin e plotë ose në një 
decimal.

Sipas përpjekjeve dhe gabimeve, gjeje zgjidhjen e barazimit:
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Fusha Zgjidhja e problemeve është implementuar në rezultatet nga mësimi nga fusha e Algjebrës dhe është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra është rezultat nga mësimi që e lejon atë.
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Përdorimi i teknikave dhe shkathtësive në zgjidhjen e problemeve matematikore 
Identifikon, organizon, paraqet dhe interpreton informacione me precizitet në formë të shkruar, abelare, grafike dhe me diagram.
Llogarit me precizitet duke i zgjidh operacionet dhe metodat përkatëse mentale ose të shkruara numrave dhe kontekstit.  
Punon me numra, shprehjet algjebrike dhe barazimet dhe shpesh i zbaton algoritmat e përdorur.
I zgjidh problemet e ndryshme tekstuale me llogaritje në një ose më shumë hapa. 
E hulumton efektin e vlerave të ndryshme të të ndryshuarës me qëllim që të bën gjeneralizim.

Fusha Tema Rezultatet nga mësimi Kriteri për vlerësim Shembull për detyra Niveli

GJ
EO

ME
TR

IA 

FO
RM

AT
 DH

E M
EN

DIM
I G

JE
OM

ET
RI

K

I llogarit këndet e brendshme dhe të jashtme të cilitdo 
shumëkëndësh të drejtë, e pëdor formulën për përmbledhjen e 
këndeve të shumëkëndëshit.

E njoh dhe e llogarit përmbledhjen e këndeve të brendshme dhe 
të jashtme te shumëkëndëshi.

Përmbledhja e këndeve të jashtme te gjashtëkëndëshi është:
а) 60° b) 180° c) 360° ç) 720° 6C-1

E njoh dhe e llogarit këndin e brendshëm ose të jashtëm te 
shumëkëndëshi.

Këndi i jashtëm i dhjetëkëndëshit të drejt është:
а) 10° b) 18°  c) 36   ç) 100°

Përcakton përmbledhjen e këndeve të brendshme te 
shumëkëndëshi me numrin e dhënë të anëve. 

E përcakton përmbledhjen e këndeve të brendshme te 
gjashtëkëndëshi.

Në detyrën e dhënë e cakton përmbledhjen e këndeve të jashtme  
ose të brendshme te shumëkëndëshi.

Sa është përmbledhja e këndëve të brendshme te 
katërkëndëshi?

E llogarit numrin e anëve te shumëkëndëshi i drejt i këndit të 
jashtëm të dhënë. 

 Këndi i jashtëm i shumëkëndëshit të drejt është 1200. Numri i 
anëve të atij shumëkëndëshi është:
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I zgjidh problemet duke i përdor cilësitë për këndet, 
paralelet e drejta dhe të drejtat që priten dhe trekëndëshat, 
shumëkëndëshat e tjerë dhe rrethin dhe i arsyeton 
konkluzimet dhe e shpjegon mendimin me diagrame dhe fjalë.

Në figurën e dhënë  me këndet e drejta zgjidh detyrën 
problematike të këndit të panjohur.

Nga pika O në AB e drejtë janë tërheq 2 krahët gjatë të cilës 
janë formuar 3 kënde si në vizatim. Përcaktoje madhësinë e 
këndit x. 

 

E zgjidh detyrën problematike me përmbledhjen e këndeve në 
shumëkëndësh.

Përcaktoje madhësinë e këndit të panjohur.

Identifikon rrafshinën e simetrisë 3D format.
Në 3D formën e dhënë (kub, katror, piramidën e drejtë 
katërkëndëshe) dhe pjesën e dhënë isometrike i vizaton 3D 
format dhe rrafshinat e tyre të simetrisë. 

Në pjesën isometrike vizatoje katrorin me dimensionet e dhëna 
dhe vizatoji rrafshinat e simetrisë.
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REM: E tregon dhe e përdor Teoremën e Pitagorës për 
të zgjidhur probleme të rrafshirës për të kryer probleme 
rrafshinore, duke përfshirë trekëndësha drejtkëndor.

E përcakton llojin e trekëndëshit sipas këndeve të tij për të cilat 
vlen Teorema e Pitagorës. Teorema e Pitagorës vlen për anët e trekëndëshit ________.

Në barazimet e dhëna i njeh ato që e plotësojnë Teoremën 
e Pitagorës dhe paraqesin gjatësi të anëve të trekëndëshit 
drejtkëndor.

Nëse hipitenuzën e shënojmë me c, ndërsa anët më të shkurta 
në një trekëndësh drejtkëndor me a dhe b, cila nga barayimet 
në vijim e paraqet Teoremën e Pitagorës?

       

Në treshen e dhënë nga numrat i njeh ato që e plotësojnë 
Teoremën e Pitagorës dhe paraqesin gjatësinë e anëve të 
trekëndëshit drejtkëndor.

Cilat nga treshet e renditura mund të jenë anët e trekëndëshit 
drejtkëndor?  а) 7;  24; 25  b) 11;  24; 25 c) 9;  16;  25  d) 13; 
5; 12

Në figurën e dhënë nga trekëndëshi drejtkëndor me katetën e 
dhënë, e llogarit hipotenuzën sipas Teoremës së Pitagorës.

Llogarite anën e panjohur të trekëndëshit drejtkëndor.

Në figurën e dhënë nga trekëndëshi drejtkëndor me katetën e 
dhënë sipas Teoremës së Pitagorës.

Llogarite anën e panjohur të trekëndëshit drejtkëndor.
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REM:Përdor rrjet koordinues për zgjidhjen e problemeve 
që përfshijnë translacion, rrotullim, simetri të boshtit dhe 
ngjashëm.

Në figurën e dhënë me rrjetin koordinativ dhe transformacionin e 
caktuar e njeh dhe e emërton llojin e pasqyrimit.

Cili pasqyrim është paraqitur në figurë? 
а) translacion b) rrotullim c) simetria e boshtit  d) kombinimi 
nga më shumë transformime 6В-2

Transformon format 2D me rrotullim, simetri të boshtit, 
translacion dhe me kombinimin e këtyre transformimeve.

Në figurën e dhënë me rrjetin e koordinuar dhe formën e vizatuar 
2D në të kryhet transformimi me rrotullim, simetrinë e boshtit, 
translacionin dhe me kombinimin e këtyre transformimeve.
Përcakton koordinata të figurës së formës 2D pas transformimit.

Pasqzyro trekëndëshin A me simetrinë e boshtit në raport të 
y – boshtit.
Përcakto koordinatat e trekëndëshit të pasqyruar.

Identifikon se me translacion, rrotullim dhe simetrinë e 
boshtit mbahet gjatësia e anëve dhe madhësia e këndeve 
dhe pasqyrohet objekti në pasqyrë e njëtrajtshme, ndërsa 
me ngjashmërinë mbahet madhësia e këndeve, por jo edhe 
gjatësitë e anëve.

Në zgjidhjen e dhënë nga disa transformime identifikon ku ato 
transformime mbahet njëtrajtshmëria e origjinalit dhe figurës, 
ndërsa të tjerat jo.

Origjinali dhe figura e tij NUK janë figura të njëtrajtshme, vetëm 
gjatë:
а) translacionit b) rrotacionit c) simetrinë e boshtit d) rritjes
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Fusha 
Zgjidhja e problemit është implementuar në rezultatet nga mësimi nga fusha Gjeometria dhe është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkun ku natyra e rezultatit nga mësimi atë e lejon.

Përdorimi i teknikave dhe aftësive në 
zgjidhjen e problemeve matematikore

I dallon, krahason dhe përdor cilësitë e formave në dy dhe tre dimensione.
E dallon lidhshmërinë e situatave të ngjashme dhe rezultatet.
E shqyrton dhe e vlerëson efikasitetin e strategjive të ndryshme dhe qasejet dhe e përmirëson procedurën e zgjidhjes.
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Fusha Tema Rezultatet nga mësimi Kriteri për vlerësim Shembull për detyra Niveli
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I REM: Zgjidh njësi matëse përkatëse për vlerësim, matje, 
llogaritje dhe zgjidhje të problemeve në koteks të ndryshëm, 
duke përfshirë njësinë për masë, gjatësi, sipërfaqe, vëllim. 

Shprehjet e dhëna i plotëson me njësinë matëse e cila 
është përkatëse në kontekstin e shprehjes.

Plotëso me njësinë përkatëse matëse.
а) Masa është e gjerë 60 __.
b) Një filxhan ka 300 ___ kafe.
c) Krevati është rreth 2 __ i gjatë.
d) Masa e laptopit është 2,25 __.
e) Largësia nga Shkupi deri në Ohër është 186__.
f) Temperatura e ajrit është 22_.

6D-1

Tregon se gjatësia në ShBA, Mbretërinë e Bashkuar dhe shtetet 
e tjera maten në milje dhe se një kilometër është rreth 5/8 e një 
milje.

Në kërkesën e dhënë shndërron milje në kilometra ose 
e kundërta.

Sa janë 30 milje të shprehura në kilometër?
Sa janë 32 kilometra të shprehura në milje?

KO
HA

Vizaton dhe interpreton grafikën në kontekst të jetës së 
përditshme, duke përfshirë më shumë se një grafik, për 
shembull grafikë për udhëtim të më shumë personave.

Interpreton grafikë të dhënë për udhëtimin e më shumë 
personave dhe përgjigjet në sipërfaqe, që përfshijnë në 
pyetjet, që përfshijnë llogaritjen e kohës, distancës, 
shpejtësisë.

Në grafikun në vijim janë paraqitur udhëtimet e Kirilit dhe Vaskos.
а) Sa kohë ka udhëtuar Kirili?
b) Sa kohë ka udhëtuar Vasko?
c) Sa distancë ka kaluar Vasko dhe Kirili?
d) Me çfarë shpejtësia ka lëvizuar Kirili?
e) Me çfarë shpejtësia ka lëvizuar Vasko?

	

6D-2

Zgjidhja e problemeve të lidhura me shpejtësinë mesatare. Në kohën e dhënë dhe rrugën, llogarit shpejtësinë e 
mesme (mesatare). Përcakto shpejtësinë e mesme të një automobili që për 3 orë ka kaluar 240 km.

REM: Përdor masa në njësi të ndryshme matëse për bërjen 
e krahasimit në kontekste të përditshme, p.sh., grafikë për 
udhëtime dhe për vlerën e parave.

Interpreton grafikë të dhënë për vlerën e parave dhe i 
përshtatet pyetjeve, që përfshijnë llogaritjen e kostos 
dhe pagesën për kohën e caktuar nga firmat e ndryshme.

Dy firmat për dhënien me qera të automobilave paguajnë shuma të ndryshme 
për depozit dhe shuma të qerasë për një ditë.

а) Sa është depoziti i firmës А? 
b) Sa paguan Firma A për dhënien me qera të makinës për 3 ditë?
c) Sa paguan Firma B për 5 ditë?
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Tre firmat për dhënien me qera të pajisjes për ski “Sneg”, “Zima” dhe “Bello” 
kanë çmim të ndryshëm për dhënien me qera për një ditë.

а) Cila firmë është më e lira për dhënien me qera të pajisjes për ski për 3 ditë?
b) Cila firmë është më e shtrenjta për dhënien me qera të pajisjes për ski për 6 
ditë? 
c) Sa paguan firma “Zima” për dhënien me qera të pajisjeve për ski për 4 ditë?
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I përdor formulat për sipërfaqe të trekëndëshit, paralelogramit 
dhe trapezit, llogarit sipërfaqen e formave të përbëra 2D dhe 
sipërfaqja dhe vëllimi i katrorit.

Në dimensionet e dhëna për bazë dhe lartësi përkatëse 
të trekëndëshit llogarit sipërfaqen ose në sipërfaqen e 
dhënë të trekëndëshit dhe anës së dhënë ose lartësisë 
përkatëse e dallon gjatësinë e anës ose lartësinë e saj.

Llogarit sipërfaqen e trekëndëshit me bazë 10 cm dhe lartësi 6 cm. 6D-3

Trekëndëshi me sipërfaqe 144cm2 dhe bazë 144cm ka lartësi:
а) 1cm  b) 2cm  c) 12cm   d) 72cm

Në dimensionet e dhëna për bazat dhe lartësia e trapezit 
llogarit sipërfaqen.

Sipas të dhënave të vizatimit llogarit sipërfaqen e trapezit.

Në dimensionet e dhëna për bazë dhe lartësi përkatëse 
të paralelogramit llogarit sipërfaqen e paralelogramit.

Llogarit sipërfaqen e paralelogramit me gjatësi 14 cm dhe lartësinë e tij 
përkatëse prej 5 cm.
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Shndërron një njësi për matjen e sipërfaqes në tjetrën, për 
shembull mm2 dhe cm2, cm2 dhe mm2 dhe волумен на пример 
mm3 dhe cm3, cm3 dhe mm3, përdor raportin  1cm3 =1 ml.

Dallon dhe shndërron njësi më të mëdha matëse për 
sipërfaqen në më të vogla ose e kundërta.

Në 1 m2 ka: а) 10 cm2   b) 100 cm2   
c)  1 000 cm2   d)  10 000 cm2

Shndërro 3 m2= _____ cm2.

Dallon dhe shndërron njësi më të mëdha matëse ose e 
kundërta.

Në 1 cm3 ka: а) 10 mm3   b) 100 mm3   
c)  1 000 mm3   d)  10 000 mm3

Shndërro 7m3= _____ cm3.

Zgjidh detyra problematike me llogaritjen e vëllimit të 
katrorit ose kutisë, në litër, nëse janë dhënë dimensionet 
në dhjetëshe të plota, centimetër ose në decimetër.

Sa litra ujë mban një kantë në formë të katrorit me dimensione 30cm, 50cm dhe 
40cm?

Zgjidh detyrë problematike me llogaritjen e vëllimit 
të katrorit ose kutisë, në mililitër, nëse janë dhënë 
dimensionet në centimetër.

Sa mililitra ujë mban një gotë në formën e kutisë me anë 4 cm?

REM: Përdor se sipërfaqja e tokës matet në hektarë (ha) dhe se 
1ha = 10000 m2 shndërron hektarë në metër katrorë.

Zgjidh detyra problematike me llogaritjen e sipërfaqes 
së tokës në formë drejtkëndëshi, në hektarë, nëse janë 
dhënë dimensionet në metër.

Hektari është njësia matëse për matjen e ___________________.
Sa hektarë ka në parcelën e paraqitur në vizatim?

Llogaritë gjatësinë e segmenteve, sipërfaqes dhe vëllimin te 
prizmat drejtkëndor dhe cilindra.

Në dimensionet e dhëna të katrorit llogarit sipërfaqe dhe 
vëllim të katrorit.

Sipas të dhënave të vizatimit llogarit sipërfaqen dhe vëllimin e prizmës.

Në rrezen e dhënë ose diametrin e lartësisë së konit, 
llogarit sipërfaqen ose vëllimin e cilindrit.

Llogarit vëllimin e cilindrit. 
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Fusha Zgjidhja e problemeve është implementuar në rezultatet e mësimit nga fusha Matja dhe është element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra e rezultatit nga mësimi atë e lejon.

Përdorimi i teknikave dhe aftësive në 
zgjidhjen e problemeve matematikore

I kupton sistemet e përditshme matëse dhe i përdor për vlerësim, për matje dhe llogaritje.
I dallon, krahason dhe përdor cilësitë e formës në dy dhe tre dimensione.
Vlerëson, përcakton vlerën e përafërt dhe e kontrollon punën e vet.
Supozon dhe gjeneralizon dhe i identifikon rastet e veçanta ose shembujt e kundërt.

Fusha Tema Rezultatet nga mësimi Kriteri për vlerësim Shembull për detyra Niveli
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Dallon të dhëna diskrete dhe të vazhdueshme. Në përshkrimet e dhëna me të dhënat dallon dhe identifikon të 
dhëna diskrete dhe të vazhdueshme.

Përcakto cila nga përshkrimet e përmendura janë të dhëna 
diskrete.
а) numri i njerëzve në një hapësirë        
b) vëllimi i një gote
c) masa e një njeriu                              
d) koha e nevojshme për një vakt

6E-1

Përcakto cila nga përshkrimet e përmendura janë të dhëna të 
vazhdueshme.
а) numri i gotave në një pako                  
b) numri i njerëzve në një automobil
c) lartësia e një njeriu                       
d) numri i biletave të shitura

Identifikon burime primare ose sekondare për të dhëna 
përkatëse.

Në pyetjet e parashtruara me përshkrime të dhëna të informatave 
identifikon burime përkatëse primare ose sekondare për të dhënat 
përkatëse.

A do të përdorje të dhëna primare ose sekondare për të hulumtuar 
në lidhje me temperaturën mesatare në qytetin tënd?

A do të përdorje të dhëna primare ose sekondare për të hulumtuar 
në lidhje me shprehitë e ushqimit në familjen tënde?
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Përpunimi dhe 
prezantimi i të 
dhënave

Vizaton dhe interpreton:
• diagrame të frekuencës për të dhëna diskrete dhe të 

vazhdueshme,
• diagram të sektorit
• grafikë të vijave për të dhëna që ndryshohen në periudhë 

të caktuar kohore
• diagrame shtyllë-fletë.

Interpreton diagrame të paraqitura të frekuencës për të dhëna 
diskrete dhe të vazhdueshme, diagram sektorial, grafikë të vijave për 
të dhëna që ndryshohen në periudhë të caktuar kohore dhe diagrame 
shtyllë-fletë.

Është dhënë një diagram shtyllë-listë me të cilën është paraqitur 
mosha, në vite, të anëtarëve në një klubi të tenisit. Përcakto:

а) e moshës së anëtarëve
b) renditja e moshës së anëtarëve.

6E-2

Krahason dy grupe të dhënash duke përdorur dy ose më 
shumë nga renditjet e masës, mjedisi aritmetik, mediana 
ose moda. 

Në tabelën e dhënë me të dhëna për dy grupe, i zbaton të njëjtat, vizaton 
grafikë përkatës dhe përcakton gradën, mjedisin aritmetik, madiana ose 
moda dhe përgjigjet në pyetjet që kërkojnë interpretimin e tabelës.

Në tabelë janë paraqitur vitet e punës së 100 punëtorëve që i kanë kaluar në një 
fabrikë për tekstil.

а) Vizato poligon të frekuencës për të paraqitur vitet e punës së grave dhe burrave.
b) Bëj krahasimin e të dhënave midis burrave dhe grave.

PR
OB
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REM: Intepreton tabela, grafikë dhe diagrame dhe sjell 
përfundime për mbështjetje ose hedhjen e supozimeve të 
para, ka kuptim themelor për korelacion.

Në diagramin e dhënë me të dhënat për dy grupe, i krahason ato, përcakton 
gradën, mjedisin aritmetik, mediana ose moda dhe i përgjigjet pyetjeve që 
kërkojnë interpretim të diagramit.

Petari dhe Enisi e kanë mbledhur numrin e plotë të pikave të skuadrave të futbollit 
për të cilat bëjnë tifo: Mançester Junajted dhe Çelsi, të fituara në Premier ligën në 
periudhën prej 2005 deri 2015.

а) Sa pika ka fituar Mançester Junajted në vitin 2010?
b) Në cilin vit Çelsi ka patur 95 pika?
c) Mançester Junajted në vitin 2013 ka fituar 89 pikë. Sa pikë në vitin 2013 ka 
patur më shumë Mançester Junajted nga Çelsi?
d) Në cilin vit skuadrat kanë patur dallim më të madh të pikave?
e) Në cilat dy vite, dy skuadrat kanë patur dallim më të vogël të pikave?

Llogarit, nëse probabiliteti për të ndodhur ndonjë ngjarje 
është r, atëherë probabiliteti për të mos ndodhur është 
1-r
I gjen dhe i evidenton të gjitha rezultatet për dy ngjarjet 
vijuese.

Në pyetjen e parashtruar e njeh, llogarit dhe e shënon probabilitetin për të 
mos ndodhur ngjarja e dhënë.

Në një kuti ka 4 topa të bardhë, 1 i zi dhe 5 të kuq. Sa është probabiliteti të 
tërhiqet topi që nuk është i zi?

а)  1
10

       b) 10
9

         c) 1
9

       d) 9
10
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Fusha Zgjidhja e problemeve është implementuar në rezultatet e mësimit nga fusha Puna me të dhëna dhe është 
element kyç në kriteret për vlerësim, gjithkund ku natyra e rezultatit nga mësimi atë nuk e lejon.

Përdorimi i teknikave dhe 
aftësive në zgjidhjen e 
problemeve matematikore

Vizaton diagrame precize matematikore dhe grafika.
Vendos si t’i kontrollojë rezultatet:
• me rrumbullakimin e numrave deri te numri i konsiderueshëm, llogaritje me mendje dhe zbatimin e atij vlerësimi me rezultatin;
• mendon nëse përgjigjja është e mençur në kontekst të problemit;
• me përdorimin e operacioneve inverse.
Gjen shembull të kundërt për të treguar nëse supozimi nuk është i saktë.
Prezanton argumente të sakta, të mbështetura për t’i arsyetuar zgjidhjet ose përgjithësimet duke përdorur: simbole, diagrame ose grafikë.
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