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Në pyetjen 1, nxënësi do të marrë 2 pikë nëse i përgjigjet saktë dy elementëve të pyetjes sipas modelit të 

përgjigjes më poshtë. 

 

- La passa in ufficio/ passa tutta la giornata in ufficio. A volte alle dieci di sera. 

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

poshtë: 

 

- La passa in ufficio/ passa tutta la giornata in ufficio. 

- A volte alle dieci di sera. 

 

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

përgjigjes më poshtë. 

 

- Fabrizio gli propone di andare a trovare Luca. A lui farebbe piacere di vedersi insieme come ai vecchi 

tempi. 

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

poshtë: 

 

- Fabrizio gli propone di andare a trovare Luca. 

- A lui farebbe piacere di vedersi insieme come ai vecchi tempi. 

 

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

përgjigjes më poshtë. 

 

- Lui soffre di insonnia ed e` sempre nervoso.  

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

poshtë: 
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- Lui soffre di insonnia. 

- Lui e` sempre nervoso. 

 

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 ushtrimet 4-10, nxënësi do të marrë nga 1 pikë për secilën nëse qarkon alternativat si më poshtë: 

 

4 / B     5 / D     6 / A     7 / C     8 / B     9 / A     10 / C 

 

 

Për ushtrimin 11, nxënësi do të marrë 7 pikë nëse përcakton qytetet si më poshtë: 

 

a) Milano b) Milano    c) Milano   d) Trieste    e) Milano   f) Trieste   g) Tireste 

 

 

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

 

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 ushtrim; në të kundërt vlerësohet me 0 pikë. 

 

18.  

a) saluto  b) ignoranza 

 

19.  

a) Li   b) Li  

 

20.  

a) infelice  b) scortese 

 

21.  

a) mi   b) ci 

 

22.  

a) e` partito  b) sei andato/a 

 

23.  

a) verra`  b) verranno 

 

24.  

a) vano/vanitoso b) allegro 

 

25. Istruzioni: In questa sezione, lo studente  viene valutato per:   Totale:         10 punti  

  

- Il contenuto                                            2 punti 

- L’organizzazione del tema                    2 punti 

- Il lessico                                                2 punti 

- La grammatica                                      2 punti  

- La punteggiatura e l’ortografia            2 punti 


