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PROGRAMI MËSIMOR ARSIMI TEKNIK



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

Programi mundëson zbatimin e masave për njohjen e të mësuarit joformal dhe informal të fituar më parë. Për këtë qëllim, programet për të rriturit janë konceptuar në gjashë nivele, ndërsa numri i niveleve për çdo 
lëndë varet nga natyra e lëndës dhe vëllimi i përmbajtjeve. Programi Arsimi teknik është konceptuar në mënyrë që temat, përmbajtjet dhe rezultatet përkatëse nga mësimi janë radhiur në tre nivele, duke filluar nga 
niveli i katër deri në nivelin e gjashtë. Kjo mundëson diferencim optimal gjatë vlerësimit të njohjeve dhe aftësive aktuale dhe përparim optimal nëpër nivele.

Programi Arsimi teknik është i organizuar në 4 fusha: Kultura e trafikut, Vizatimi teknik dhe dizajni, Materialet për ndërtim dhe formim, Krijimtari konstruktive. Për çdo fushë, në pajtim me temat ose përmbajtjet 
përkatëse janë definuar rezultate të pritura nga mësimi dhe kritere të vlerësimit. Rezultatet e pritura nga mësimi paraqesin standarde për njohurinë, 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 dhe të kërkesave me të cilat ballafaqohen ata për përfshirje aktive në proceset shoqërore dhe në tregun e punës, në 
programin janë përfshirë rezultate përkatëse nga mësimi për kompetencat kyçe. 

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



Qëllimet e programit për të rriturit në programin Arsimi teknik janë kandidati/kandidatja: 

• Të zhvillojë interes dhe dëshira për njohuri të reja nga teknika dhe teknologjia me përdorim të burimeve të reja të mësimit;

• Të aftësohet për aplikim të njohurive themelore teknike – njohuri teknologjike, shkathtësi dhe zakone në mësimin, punën dhe jetën e përditshme, për realizim të zgjidhjeve inovative dhe kreative. 

• Të planifikojë dhe të drejtojë me aktivitete

• Të zhvillojë ide sipërmarrëse nga koncepti deri në realizimin 

• T’i përhapë dhe t’i zbulojë njohuritë për cilësi të materialeve;

• Të aftësohet për vështrim, përshkrim dhe krahasim të mjeteve dhe dukurive në teknikën dhe teknologjinë;

• T’i përhapë njohuritë dhe shkathtësitë për lëvizje të sigurt në trafik;

• Të zhvillojë kulturë të sjelljes në trafik;

• Ta shqyrtojë dijen dhe lidhjen ndërmjet vizatimit teknik dhe mjeteve reale

• Të zgjedhë ide për dizajnin dhe formimin estetik e modeleve dhe maketeve

• Të radhitë modele dhe makete sipas kritereve të dhëna

• Të aplikojë elemente për bartjen e fuqisë dhe lëvizjes gjatë konstrukcionit të modeleve

• Ta analizojë udhëzimin për përdorim të mjeteve teknike 

• Ta vlerësojë drejtë funksionimin e modelit

• T’i analizojë situatat, rregullat dhe rregulloret në trafik 

• Të analizojë mekanizmat për lëvizje te biçikleta

• T’i njohë mundësitë e zhvillimit personal (drejtimi profesional) 
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NIVELI I KATËRT

Fusha Tema  /Përmbajtja Rezultatet nga mësimi Kriteret për vlerësim Shembujt për detyra
Niveli 

/Nën nivel

Ku
ltu

ra 
në

 tr
afi

k 

1.Elemente në rrugë 
dhe objekte në rrugë

REM: I identifikon elementet në rrugë dhe objektet 
në rrugë

KV.  I numëron elementet dhe objektet në rrugë

1. Në figurën e mëposhtme, me numra janë shënuar elementet e rrugës. Shkruaje çfarë 
tregon secili numër 

1.---------------

2.---------------

3.---------------

4.---------------

5.---------------

6.---------------

4А-1

KV. E shpjegon kuptimin e elementeve në rrugë dhe 
objekteve në rrugë

2. Ku duhet të lëvizen automjetet në trafik? (Rretho)

a) në korsin

b) në trotuarin 

c) në kalimin këmbësor  
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2. Rregulla dhe 
rregulloret për 
pjesëmarrje të 
këmbësorit në trafikun 
publik

REM: Dallon udhëkryq i rregulluar nga ai i 
parregulluar që të mund të sillet siç duhet kur 
përfshihet në trafik si një këmbësori ose çiklisti 

KV: Thekson se trafiku në udhëkryq mund të rregullohet 
nga një polic trafiku dhe me sinjalizim horizontal dhe 
vertikal 

1. Udhëkryqi mund të rregullohet me: (Rretho përgjigjet e sakta) 

A) Polic trafiku

B) Shenja trafiku

C) Sinjale ndriçuese

Ç) Semaforë

KV: E përshkruan rendit e kalimit të automjeteve në 
udhëkryq të parregulluar 

2. Në udhëkryq të parregulluar përparësi kalimi kanë automjetet që vijnë nga: (rretho 
përgjigjen e saktë)

A) Ana e majtë

B) Ana e djathtë

C) Ana e kundërt

RM: I identifikon shenjat në trafik dhe sinjalizimin, 
që të jetë në gjendje në mënyrë të sigurt të kyçet 
në trafikun rrugor KV: E thekson rëndësinë e shenjave në trafik 

1. Në qarqet e zbrazëta në figurë shënoi me shkronjë përkatëse shenjat në trafik!

 

A) Rruga me përparësi kalimi

B) Kryqëzim me rrugë me përparësi kalimi 

C) Ndalesë për ndalim dhe parkim
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Viz
ati

mi
 te

kn
ik 

dh
e d

iza
jni

1.Përmasa dhe kuotimit

REM: Identifikon se me përmasë mjetet vizatohen 
të zmadhuara ose të zvogëluara në raport me 
madhësinë natyrore

KV: Njoh objektin e vizatuar në përmasë për zvogëlim

1. Rretho cila nga përmasat e dhëna është përmasë për zvogëlim:

a) 1:5

b) 2:1

c) 1:1

ç) 5:1

4B-3

RM: 

I ndryshon dimensionet e dhëna në madhësi 
natyrore të figurës, në varësi të përmasës së 
dhënë. 

KV: I tregon dimensionet e figurës së dhënë në madhësi 
natyrore, me të cilat do të vizatohet në përmasë për 
zmadhim ose zvogëlim

2. Me cilat dimenzione do ta vizatosh drejtkëndësh në përmasë nëse madhësia e tij 
natyrore është me anë 30mm dhe 40mm. Përmasa për zmadhim është 2:1, ndërsa 
përmasa për zvogëlim është   1:2?

2. Formatet e letrës

REM: Identifikon formate të ndryshme të letrës
KV: Jep shembuj për formatet e letrës

1. Rrethoje përgjigjen e saktë të pyetjes. Cili format i letrës përdoret te fletoret e mëdha?

A) А2

B) А5

C) А4

RM: I krahason formatet e ndryshme të letrës KV: Definon madhësi e formateve të dhëna të letrës dhe 
e thekson proporcionin e tyre

2. Sa herë fletorja e vogël prej formatit A5 të letrës përmbahet në madhësinë e formatit  
A4 të letrës:
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3. Rregullat e vizatimit 
teknik

REM: I përmend rregullat për vizatim të një 
vizatimi teknik 

KV: Në vizatim të dhënë thekson cili lloj i linjës  ku 
përdoret  

1.Skajet e fundit të objektit vizatohen me:

a) linja e trashë e plotë 

b) linjë e ndërprerë 

c) linja e hollë e plotë

RM: Interpreton vizatim teknik për objekt të dhënë

KV: Njeh dallime ndërmjet skicës, vizatimit punues dhe 
teknik të montimit

1. Nëse vizatimi teknik vizatohet me vegla për vizatim teknik, skica vizatohet me: 

A) Laps

B) Dy trekëndësha

C) Me dorë të lirë dhe laps

KV: Tregon elemente karakteristike të një vizatimi të 
dhënë të thjeshtë punues teknik 

 

 

1. Rretho përgjigjen e saktë: vizatimi punues hartohet në përmasë, me numra të dhëna 
kote, shigjeta kote, shigjeta ndihmëse kote, linjë kote

a) saktë                      b) gabuar

Ma
ter

ial
e, 

nd
ërt

im
 dh

e f
orm

im

1. Materiale – letër, 
karton dhe dru dhe 
karakteristikat e tyre

 

 REM: Shqyrton mundësi të ndryshme për marrje 
të produkteve gjatë riciklimit të letrës së vjetër 

KV: Tregon prodhime të marra gjatë riciklimit të letrës 
së vjetër 

1. Rretho çfarë nga e theksuara merret me riciklimin e letrës së vjetër 

 a)  pambuk

b)  shishe plastike

c)  dru

ç)  gazetë
4C-3

RM: Planifikon procedura për marrje të gjysmë-
kartonit nga letra e ricikluar KV: I tregon procedurat teknologjike për riciklim të 

letrës së vjetër dhe për marrje të gjysmë-kartonit

1. Rretho përgjigjen e saktë: Kartoni i valëzuar merret nga:

 a) ngjitje e letrës në shumë shtresa

 b) teknologjia e qullit 

 c) kartoni i plastifikuar     



PROGRAMI MËSIMOR ARSIMI TEKNIK

10

RM: I identifikon mundësitë për përdorim të 
kartonit të valëzuar në forma të ndryshme të 
paketimit

KV: Jep mënyrë të aplikimit të kartonit të mbështjell me 
foli të plastifikuar

2.Kartoni mund të përdoret për paketim të produkteve të mishit të konservuar:  

a)  po, i mbështjellë me foli të plastifikuar

b)  po, jo i mbështjell me foli të plastifikuar

c)  jo

REM: I përshkruan cilësitë e drurit që të mund ta 
aplikojë për dedikim të ndryshëm 

KV: Njoh cilësi të drurit që ta përdorë në mënyrë të 
duhur  

3.Për përpunimin e konstruksioneve të çative përdoren: (rretho përgjigjen e saktë) 

a)  rimeso, kompensatë

b)  plastikë, selonit-pllakë

c)  trarë, dërrasa, petavër

RM:  Jep mundësi për përdorim të 
mbeturinave të drurit

KV:  Tregon lëndë djegëse për marrje të gjysmë-
prodhimeve të drurit

5. Rretho cila nga lëndët e theksuara djegëse përdoren për marrje të kompensatës:

a)  tallash

b)  rimeso

c)  qelq

ç)  panel – pllakë
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Kr
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kti
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1. Fuqia dhe bartja e 
fuqisë dhe lëvizjes

REM:  E njoh rëndësinë e rolit të fuqisë në 
funksionim të makinave të thjeshta

KV: E identifikon mënyrën e veprimit të fuqisë

 

KV: Tregon vegla të thjeshta të cilat e kryejnë punën 

1. Rretho përgjigjen e saktë: Fuqia që e aplikoni është arsye për:

A) Lëvizje e trupave

B) Rënie e trupave

C) Ngecje e trupave

2.Nën çdo figurë shënoje emrin përkatës e maqinës së thjeshtë

4Ç-4

RM: Shpjegon se fuqia mund të rritet dhe të bartet 
nga një vend në një vend tjetër

KV: E shpjegon punën e veglave dhe maqinave të 
thjeshta;

KV: E përshkruan boshtin dhe rrotulluesin, levën, 
bobinën, rrafshinën e pjerrët dhe vidhën

1. Rretho përgjigjen e saktë: që ta ngrinim kovën me ujë nga pusi përdorim: 

a) vidhë  b) dhëmbëz c) bobinë 

2. Nëse elementet themelore e levës janë: pika mbështetëse, ngarkesë (rezistencë) dhe 
fuqi e zbatuar 

Gjeji elementet e levës te gërshërët dhe shkruaji në linjat!
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2. Mbrojtje gjatë 
trajtimit me mjete 
teknike në shtëpi

 

REM:  Shpjegon karakteristika të aparateve që 
shfrytëzojmë energji elektrike në shtëpi 

KV. I shpërndan mjetet teknike në bazë të asaj se çfarë 
punë kryejnë

1. Përcakto cili mjet teknik cilit grup i takon (para çdo mjeti teknik shëno shkronjën 
përkatëse) 

______ Kondicioner   

______ Fshesë elektrike

______ Hekur për hekurosje

______ Thyerës arrash

A) mjetet që e lehtësojnë punën

B) mjetet që ftohen

C) mjetet që përdorin energji nga bateria

Ç) mjetet që nuk përdorin energji elektrike  

D) mjetet që energjia elektrike e transformojnë në ngrohje

REM: Interpreton rreziqe 

për shkak të përdorimit 

të parregullt 

të mjeteve teknike në shtëpi; 

KV: Tregon rreziqe të mundshme nga përdorimi i 
parregullt i mjeteve teknike në shtëpi 

2. Rreziku për jetë për shkak të përdorimit të parregullt të mjeteve teknike në shtëpi 
është:  

a) ngrohësi i kyçur i ujit

b) dritë ndriçuese

c) goditje rryme

ç) televizori i kyçur 

2. Pas përdorimit të mjeteve teknike të cilat përdorin energji elektrike gjithmonë duhet të 
shkyçen nga energjia elektrike!     
 

a) Ndoshta   
b) Jo 
c) Po 
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RM: Identifikon mundësi për përdorim racional të 
energjisë elektrike në shtëpi KV: Zhvillon ide për kursim të energjisë elektrike

1.  Rretho përgjigjen e saktë:  

Termostati shërben që ta rregullon temperaturën e nevojshme dhe automatikisht e kyç 
ose e shkyç aparatin. 

a) saktë 
b) gabuar    

2. Rretho përgjigjen e saktë (janë të mundshme dy përgjigje të sakta): konsumatori më i 
madh i energjisë elektrike në shtëpi është: 

A) Soba elektrike

B) Furra elektrike

C) Hekuri për hekurosje

Ç) Kondicioneri
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NIVELI I PESTË
KU

LTU
RA

 N
Ë T

RA
FIK

Rregulla dhe rregullore për 
pjesëmarrje të këmbësorit dhe 
çiklistit në trafikun urban

REM: Njoh dhe shpjegon 
rregulla dhe rregullore të 
rëndësishme në trafik për 
këmbësorët dhe çiklistët

KV: Tregon kuptimin e shenjave në trafik në 
shembuj të dhënë në situata trafiku; 

1. Çfarë kuptimi ka shenja në trafik e dhënë në figurën? (Rretho)

a) ndalesë për parkim

b) fëmijë në rrugë

c) rrugë me përparësi kalimi

5А-2

RM: Shpjegon rregulla dhe 
rregullore në trafik 

KV: Vlerëson përparësinë e kalimit në situata 
të rregulluara në trafik prej policit në trafik  

2. Rretho përgjigjen e saktë: Shenja që e jep polici do të thotë se:

a) Automjetet që vijnë nga drejtimi i shpinës dhe gjoksit duhet ta kalojnë udhëkryqin, ndërsa automjetet që vijnë 
prej anësh duhet të ndalojnë.

b) Automjetet që vijnë nga drejtimi i shpinës dhe gjoksit duhet të ndalojnë, ndërsa automjetet që vijnë prej anësh 
kanë përparësi kalimi.

c) Të gjithë automjetet duhet të ndalojnë.
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Viz
ati

mi
 te
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ik 

dh
e d
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1. Dizajnimi grafik (ide, skicë, 
zgjidhe)

REM: Njoh bazat e dizajnit KV: Shpjegon për dizajn inovativ të një 
produkti të dhënë

1.Rretho përgjigjen e saktë e pohimit: Dizajnimi paraqet një proces kreativ dhe inovative, i cili fillon si nevojë 
për një pamje të bukur estetike, duke filluar nga ideja deri te realizimi, përfundon me dizajn-zgjidhje të re të 
prodhimit

a) saktë

b) gabuar

5B-3

RM : Zhvillon ide për dizajn-
zgjidhje të një produkti të 
dhënë

KV: Zhvillon plan për realizim të dizajnit – 
zgjidhjes

2.Rretho përgjigjen e saktë e pohimit

Hapat e dizajnimit mund të janë:

Ide – Skicë – Plan

Zgjidhje/Përpunim

A) saktë 

B) gabuar

Pu
në

 m
e m

ate
ria

le 
dh

e k
on

str
uim

 

1. Procedurat teknologjike në 
punë me tekstil 

REM: Zhvillon një plan për 
procedura të punës mbi 
tekstilin gjatë prodhimit të një 
produkti të caktuar.

KV: Jep shembuj për procedurat e punës gjatë 
përpunimit të tekstilit

1. Gjatë përpunimit dhe dizajnimit të tekstilit ndërmerren procedurat e punës në vijim (rretho vetëm përgjigjet e 
sakta):

A) Konfirmimi i nevojës (problemit)

B) Vendosja e çmimit

C) Përmbledhja e materialeve të nevojshme

Ç) Realizimi i dizajnit –zgjidhjes 

D) Hulimtimi i zgjidhjeve të ndryshme

Dh) Shitje

5C-4
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2. Materialet ndërtimore 
dhe zbatimi në ndërtimin 
bashkëkohor,

REM: Numëron ku zbatohen 
materialet ndërtimore

KV: Shpjegon për vetitë dhe ndarjen e 
materialeve në ndërtimtari

KV: I kupton fazat e ndërtimit në industrinë e 
ndërtimtarisë

1.Rretho përgjigjen e saktë:

Sipas prejardhjes, materialet ndërtimore mund të janë:

a) natyrore 

b) izoluese 

c) artificiale

ç) ndërlidhëse  

2.  Fazat gjatë ndërtimit të një objekti janë: (rretho përgjigjet e sakta)

-Betonimi i themeleve

-Armimi i pllakës

-Murosja e mureve

-Vënia e parketit

-Vënia e hidro-termo izolimit në mur

-Çelçimi i dritareve

-Konstrukcioni i çatisë dhe mbulimi i objektit

1. (Rretho përgjigjen e saktë) Hidroizolim do të thotë aplikimi i materialeve më bashkëkohore me të cilat do të 
arrihet mbrojtja e murit nga uji dhe lagështia!

a) saktë  b) gabuar      

2. (Rretho përgjigjen e saktë) Shkuma e detit është:

a) materiali hidroizolues 

b) materiali termoizolues 

c) materiali lidhës
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3. Arkitektura maqedonase

REM: Jep përshkrim i 
thjeshtë kujt i referohet termi 
arktekturë

KV: Shpjegon çka paraqet arkitektura

1. Nën arkitekturë nënkuptohet:

a) rregullimi i oborit  

b) vënia e hidroizolimit 

c) vënia e termoizolimit  

ç) vendosja e çatisë

RM: Identifikon shënime 
themelore arkitektonike dhe 
kulturologjike të arkitekturës 
maqedonase

KV: Analizon elementet e arkitekturës së 
vjetër maqedonase

2.(Rretho përgjigjen e saktë)

Karakteristikat kryesore e arkitekturës së vjetër maqedonase janë: dritaret prej druri, çatitë luhatëse, çardakë të 
zbukuruar prej druri!

a) saktë      b) gabuar    

3. (Rretho përgjigjen e saktë)

Shtëpitë e vjetra në Ohër në bazë janë muruar prej:

a) guri

b) tulle

c) druri

RM: Tregon dallime  të 
ndërtesave në të kaluarën 
dhe sot

KV: Krahason karakteristikat e materialeve 
ndërtimore në të kaluarën dhe sot

4. (Rretho përgjigjen e saktë)

Si një material ndërlidhës në ndërtesat e arkitekturës së vjetër maqedonase është përdor balta ndërsa sot 
përdoret llaçi

A) Saktë   B) Gabuar 
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NIVELI I GJASHTË
Ku

ltu
ra 
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k 

1. Situata problematike në 
trafik 

REM: Në mënyrë përkatëse 
zbaton rregulla dhe rregullore 
trafiku gjatë zgjidhjes së një 
situate problematike në trafik

KV: Vlerëson përparësi e kalimit në situata të 
parregullta në trafik;

KV: Hulumton ide për zgjidhje të situatave në 
trafik nëpërmjet projekteve me zbatimin e  TIK

1. Shkruaje rendin e kalimit të pjesëmarrësve në trafik, dhënë në figurë

     

2. Shkruaje rendin e kalimit të pjesëmarrësve në trafik,  dhënë në figurë:

     

6А-3
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1. Perspektivat e shikimit 
duke vizatuar një vizatimi 
punues të një lënde të dhënë 

REM: I njoh perspektivat e 
vështrimit të lëndës në tri 
dimensione, që të mund ta 
paraqet lëndën në vizatimin 
punues.

RM: E njoh kuptimin e dizajnit 
të produktit që të mund 
ta shfaqë ndikimin e tij në 
ekonominë bashkëkohore

KV: Shpjegon karakteristikat e vizatimit 
punues

KV: Vizaton një trup gjeometrik në tri 
dimensione

KV: Përdor elemente dhe faza për dizajnim të 
një objekti të dhënë

1. Rretho përgjigjen e saktë: Vizatimi punues përpunohet në përmasa në raport me natyrën e tij dhe nuk është i 
koutuar!

a) saktë 
b) gabuar 

2. Objekti i dhënë vizatoje në një vizatimi punues me tri shfaqjet (anët) e tij në përmasa 1:1 dhe pastaj zbato 
elementet e kuotimit!

 
1. Vizato një skice të zgjidhjes së re ideore të kanaçes së Coca Cola

6B-1

Pu
na

 m
e m
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1. Kursimi i energjisë në 
ndërtimtari

RV: Zhvillon ide në zbatim 
të materialeve izoluese për 
përdorim racional të energjisë  

KV: E shfaq kuptimin e hidroizolimit në 
industrinë e ndërtimtarisë

KV: Shpjegon për rëndësinë e ndikimit të 
izolimit termik dhe kursimin e energjisë në 
shtëpi.

Rretho përgjigjen e saktë

Shkuma e detit është:

a) material hidroizolues 

b) material termoizolues 

c) material ndërlidhës

2. Rretho përgjigjen e saktë:

Hidroizolim do të thotë aplikimi i materialeve më bashkëkohore me të cilat do të arrihet kursimi i murit nga uji 
dhe lagështia! 

a) saktë  b) gabuar     

6-B2

RM: Zhvillon ide për definim 
të llojeve të profesioneve në 
industrinë e ndërtimtarisë KV: Tregon dallimet në profesionet inxhinier i 

ndërtimtarisë dhe arkitekt 

Rretho përgjigjen e saktë

Derisa inxhinieri i ndërtimtarisë është përgjegjës për stabilitetin e objektit, arkitekti është përgjegjës për:

A) Pamja e brendshme e objektit

B) Pamja e jashtme e objektit

C) Përdorimi i burimeve alternative të energjisë

20

20 A
B

C
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2. Përdorimi i burimeve 
natyrore të energjisë – dielli, 
uji, erë

REM: I identifikon burimet 
(të ripërtëritshme) natyrore 
e energjisë për zbatim te 
transformuesit energjetik

KV: I shpjegon llojet e burimeve riparuese nga 
të cilat merret energjia elektrike; 

1. Rretho përgjigjen e saktë:

Në hidrocentrale prodhohet:

а) energjia e diellit

b) energjia e erës

c) energjia elektrike

RM: Njoh mundësitë për 
përdorim  të energjive të 
ripërtëritshme në  mjedisin 
jetësor

KV: E shpjegon mënyrën e përdorimit të 
kolektorëve të diellit

Rretho përgjigjen e saktë

Kolektori i diellit shërben për marrjen e:

a) ujit të ngrohtë

b) ujit të ftohtë

c) ujit të kripur

2.Rretho përgjigjen e saktë 

Kolektorët e diellit vendosen në çati dhe në muret e fasadës!

a) gabuar 
b) saktë

KV: E shpjegon mënyrën e përdorimit të 
centralit të erës 

1. Rretho përgjigjen e saktë 

Centrali i erës vendoset në vende me lëvizje të përhershëm të ajrit:

А) Saktë        B) Gabuar 
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