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Për ushtrimet 1-7, nxënësi do të marrë nga 1 pikë për secilën nëse qarkon alternativat si më poshtë: 
 

1 / A     2 / B     3 / C     4 / A     5 / B     6 / A     7 / D 

 

Në pyetjen 8, nxënësi do të marrë 2 pikë nëse i përgjigjet saktë dy elementëve të pyetjes sipas modelit të 

përgjigjes më poshtë. 

 

- Er will mit Dr. Schmidt sprechen. Dr. Schmidt packte seine Tasche.    

Nxënësi do të marrë 1 pikë nëse i përgjigjet saktë një elementi të pyetjes si modeli i përgjigjes dhënë më 

poshtë: 
 

- Er will mit Dr. Schmidt sprechen. 

- Dr. Schmidt packte seine Tasche. 

 

Nxënësi do të marrë 0 pikë nëse nuk i përgjigjet saktë asnjë elementi të pyetjes, ose përgjigja e tij del 

komplet jashtë kontekstit të pyetjes. 
 

Në pyetjen 9, nxënësi do të marrë 2 pikë nëse i përgjigjet saktë dy elementëve të pyetjes sipas modelit të 

përgjigjes më poshtë. 

 

- Weil Oli nie in seinem Leben im Museum war. Am Anfang waren Sie im Medienmarkt.  

Nxënësi do të marrë 1 pikë nëse i përgjigjet saktë një elementi të pyetjes si modeli i përgjigjes dhënë më 

poshtë: 
 

- Weil Oli nie in seinem Leben im Museum war. 

- Am Anfang waren Sie im Medienmarkt. 
 

Nxënësi do të marrë 0 pikë nëse nuk i përgjigjet saktë asnjë elementi të pyetjes, ose përgjigja e tij del 

komplet jashtë kontekstit të pyetjes. 

 

Në pyetjen 10, nxënësi do të marrë 2 pikë nëse i përgjigjet saktë dy elementëve të pyetjes sipas modelit të 

përgjigjes më poshtë. 

 

- Er ist ein Genie in Mathe und Computer. Er ist 13 Jahre alt.  
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Nxënësi do të marrë 1 pikë nëse i përgjigjet saktë një elementi të pyetjes si modeli i përgjigjes dhënë më 

poshtë: 

 

- Er ist ein Genie in Mathe und Computer. 

- Er ist 13 Jahre alt.  

 

Nxënësi do të marrë 0 pikë nëse nuk i përgjigjet saktë asnjë elementi të pyetjes, ose përgjigja e tij del 

komplet jashtë kontekstit të pyetjes. 

 

Për ushtrimin 11, nxënësi do të marrë 7 pikë nëse i vendos fjalët në hapësirat boshe sipas kësaj renditjeje: 

 

a) Gymnasium   b) Klasse    c) Unterricht    d) Fächer   e) Englisch  f) Noten  g) Pause  

 
Për ushtrimet 12-17, nxënësi do të vlerësohet me 1 pikë nëse qarkon alternativat si më poshtë; në të kundërt 

vlerësohet me 0 pikë. 

  

12 / B   13 / C    14 / D    15 / B    16 / B    17 / C 

 

Për ushtrimet 18-24, nxënësi duhet të bëjë zgjidhjen e ushtrimeve sipas modelit dhënë më poshtë. Nëse 

kryen këtë model zgjidhjeje, merr pikët e caktuara për çdo ushtrim; në të kundërt vlerësohet me 0 pikë. 

 

18.  

a) darf  b) kann 

 

19.  

a) dir  b) ihm  

 

20.  

a) Er ist jedes Wochenende zu seiner Oma gegangen.  

b) Ich habe täglich zwei Liter Wasser getrunken. 

21.  

a) könnt b) studiert 

 

22.  

a) 2 b) 1 

 

23.  

a) häßlich b) interessant/spannend 

 

24.  

a) wiederholen b) studieren 

 

 
25. Schreiben Sie einen Einladungsbrief.             10 Punkte 
 

Hinweise: In dieser Fertigkeit wird der Schüler für die folgenden Bereiche bewertet: 

- den Inhalt (wenn die Hauptidee von den konkreten Details unterstützt wird)   2 Punkte 

- die Organisation des ganzen Themas      2 Punkte 

- den Wortschatz         2 Punkte 

- die Grammatik          2 Punkte 

- die Rechtschreibung         2 Punkte 

 


