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ÇFARË ËSHTË PISA?
PISA (Programe for International Student Assessment) është studim ndërkombëtar i cili i
vlerëson aftësitë, dituritë dhe shkathtësitë e nxënësve në zbatimin e asaj që kanë mësuar në
shkollë në situata nga jeta në mbarim të arsimimit të detyrueshëm në moshë 15 vjeçare në tri
fusha:
kompetencë për lexim-kuptim – dhe qasje kritike në leximin e materialeve të shkruara;
kompetencë matematikore – lexim, interpretim dhe zgjidhjen e problemit të dhënë me
anë të organizimit dhe interpretimit të informacioneve të dhëna dhe përzgjedhjen e
metodës për zgjidhje;
kompetencë në shkencat natyrore – njohje e çështjeve shkencore, përdorimi i diturive
shkencore, identifikim i përmbajtjes në studimet shkencore dhe ndërlidhje të të
dhënave shkencore me dëshmi dhe përfundime.
PISA është program ciklik i vazhdueshëm i cili jep pasqyrë në politikat dhe praktikat arsimore
dhe ndihmon në ndjekjen e prirjeve (trendeve) në fitimin e diturive dhe shkathtësive tek
nxënësit në të njëjtën moshë në vende të ndryshme dhe nëngrupe të ndryshme demografike në
secilin shtet.
Përmes studimit PISA nxënësit duhet të përgjigjen në dy pyetje:
Çfarë di?
Çfarë mund të bëj me diturinë time?
Ky vlerësim nuk konfirmon vetëm se a mund ta riprodhojnë nxënësit diturinë e tyre, por
studion dhe sa mirë dinë ta shfrytëzojnë diturinë e tyre nga ajo që kanë mësuar dhe sa mund të
zbatojnë atë dituri në situata të panjohura, në shkollë dhe jashtë saj.
Programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve – PISA është i organizuar nga ana e
Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD – Organization for Economic Cooperation and Development). Ky studim për herë të parë filloi të realizohet në vitin 1997 me
ciklin e parë të matjes në PISA 2000.
Kjo përmbledhje detyrash, përmban shembuj të ajtemëve të liruar nga të gjitha ciklet e PISA që
janë realizuar në formë elekronike.
Rezultatet nga studimi i realizuar mundësojnë fitimin e të dhënave valide mbi atë se sa mirë
nxënësit janë të përgatitur për jetë në shoqërinë bashkëkohore pas mbarimit të shkollës, duke
vënë theksin në zbatueshmërinë e diturive, shkathtësive dhe kompetencave të cilat i kanë fituar
gjatë procesit arsimor, e jo sa mirë nxënësit i kanë zotëruar përmbajtjet arsimore që janë të
parapara me programet arsimore dhe sa është dituria faktografike e memorizuar. Gjatë matjes
me anë të këtij studimi jo vetëm që caktohet se a mund nxënësit ta riprodhojnë diturinë e tyre,
por caktohet edhe se a mund nxënësit ta përdorin të mësuarën dhe po të njëjtën ta zbatojnë si
dituri në mjedis të panjohur, në dhe jashtë shkollës. Kjo qasje e reflekton faktin që shtetet
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moderne nuk i shpërblejnë individët për atë që dinë, por për atë që mund të bëjnë me diturinë
e tyre. Njëkohësisht fitohen njohuri edhe për faktorët socio-ekonomik dhe arsimor të cilët
ndikojnë në arritjet e nxënësve.
Përmes studimit PISA duhet të marrim përgjigje sa nxënësit në moshë pesëmbëdhjetë vjeçare
dinë dhe janë të aftësuar ta zbatojnë diturinë personale.
Rezultatet nga PISA u mundësojnë kreatorëve të politikave arsimore në mbarë botën të:
matin diturinë dhe shkathtësitë e nxënësve në vendin e tyre në krahasim me ata nga
vendet e tjera;
vendosin qëllime të cilat janë të matshme dhe të arritura në sisteme të tjera arsimore;
mësojnë nga politikat dhe praktikat e zbatuara në një vend tjetër, përkatësisht të
mësohet nga politika dhe praktika e shteteve të cilat kanë treguar përmirësim.
Ndonëse PISA nuk mund të identifikojë raportet shkak-pasojë mes politikave/praktikave dhe
rezultateve të nxënësve, ajo u tregon edukatorëve, kreatorëve të politikave dhe publikut të
interesuar se si sistemet arsimore janë të ngjashme dhe dallojnë – dhe çfarë do të thotë kjo për
nxënësit.
Arritjet e nxënësve nga secila fushë në PISA paraqiten në raport me nivelin e diturisë, ku niveli 6
është niveli më i lartë në shkallën e PISA, kurse niveli 1 dhe gjithçka nën të niveli më i ulët.
Таbela 1. Nivelet e arritjeve në fushën lexim-kuptim në PISA
Numri më i
Niveli
Përshkrimi i nivelit
lartë i pikëve

6

698

Nxënësi nga ky nivel, më së shpeshti mund të bëjë më shumë
përfundime, krahasime dhe kontraste të cilat janë të hollësishme
dhe precize duke ndërlidhur informacione të fshehura të cilat nuk
janë të lidhura direkt me kërkesën e detyrës. Kërkesat në këto
detyra lypin demonstrim të kuptimit të tërësishëm dhe të
hollësishëm të një ose më shumë teksteve gjatë së cilës mund të
përfshijnë integrimin e informacioneve kundërthënëse nga më
shumë se një tekst.
Nga nxënësi kërkohet të ballafaqohet me ide të panjohura, në
prezencë të informacioneve dominante-nxitëse dhe të gjenerojë
kategori abstrakte për interpretim gjatë sjelljes së përfundimeve.
Këto detyra e nxitin nxënësin të supozojë ose të vlerësojë në
mënyrë kritike tekstin kompleks të një teme të panjohur, duke
marrë parasysh më shumë kritere ose perspektiva dhe duke zbatuar
kuptime dhe dituri të sofistikuara jashtë tekstit. Kusht i rëndësishëm

5

për qasje adekuate gjatë përgjigjes në detyrat e këtij niveli është
preciziteti i analizës dhe orientimi i vëmendjes së tërësishme në
detajet të cilat janë të pavërejtshme në tekste.
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626

4

553

Në këtë nivel përfshihen informacione të cilat nga nxënësi kërkojnë
të gjejë dhe organizojë pjesët e informacioneve të fshehura thellë që
të mund të përcaktojë se cilat nga këto informacione në tekst janë
relevante me lëvizje të vazhdueshme nëpër tekst. Nxënësi, po ashtu,
mund të përgjigjet në pyetje indirekte ashtu që do ta përmend
lidhjen mes pyetjes me pjesë të informacioneve të shpërndara në ose
nëpër më shumë tekste dhe burime.
Detyrat reflektive (mendore) kërkojnë vlerësim kritik ose formulimin
e hipotezës, duke u thirrur në diturinë e specializuar (konkrete). Që
të dyja, edhe detyrat interpretative edhe refleksive, kërkojnë kuptim
të tërësishëm dhe të hollësishëm të tekstit përmbajtja ose forma e të
cilit është e panjohur. Nxënësi mund të caktojë dallimin mes
përmbajtjes dhe qëllimit, dhe mes fakteve e mendimit që i referohet,
deklaratave komplekse ose abstrakte. Nxënësi po ashtu mund të
nxjerr konkluzione në lidhje me besueshmërinë e informacioneve ose
përfundimeve të ofruara në një pjesë të tekstit. Për të gjitha aspektet
e leximit, detyrat në këtë nivel zakonisht përfshijnë ballafaqimeme
koncepte të cilat janë të kundërta me pritshmërinë.
Në këtë nivel nga nxënësi kërkohet të gjejë dhe të organizojë pjesët
në tekstin në të cilin gjenden informacione të fshehura (të caktojë
kontekstin në përmbajtje).
Me këto detyra nxënësi tregon se mund të kuptojë paragrafët e
zgjeruar në një ose më shumë tekste. Me disa detyra, të këtij niveli,
kërkohet interpretim i rëndësisë së nuancave në gjuhë në pjesë të
tekstit në raport me tërësinë e tekstit. Nxënësi i këtij niveli (ose
detyrave për interpretim) tregon kuptim dhe zbatim të kategorive
dhe informacioneve në tekst të panjohur. Këto detyra nga nxënësi
kërkojnë të përdor dituri formale dhe të supozuar që të mund në
mënyrë kritike të vlerësojë tekstin. Nxënësi mund të krahasojë dhe
kundërshtojë pohimet e bëra në disa tekste dhe të vlerësojë
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besueshmërinë e burimit bazuar në kriteret e treguara. Që të mund
të përgjigjet në këto detyra nxënësi duhet të tregojë kuptim të saktë
të teksteve të gjata ose komplekse përmbajtja ose forma e të cilëve
mund të jetë e panjohur. Tekstet e nivelit 4 shpesh janë të gjatë dhe
kompleks, dhe përmbajtja e tyre ose forma mund të mos jetë
standarde dhe po të njëjtët të përmbajnë shenja indirekte ose
implicite (të nënkuptuara).

3

480

2

407

Nxënësi nga ky nivel mund të gjejë, e në disa raste dhe të njohë
përpjestimin mes disa pjesëve të informacioneve të cilat duhet të
përgjigjen në më shumë kushte. Nxënësi duhet të integrojë
informacione nga disa lloje tekstesh, me qëllim që të identifikohet
ideja kryesore, të kuptojë marrëdhënien ose të interpretojë
rëndësinë e ndonjë fjale apo fraze.
Në këtë nivel pritet që nxënësi të merr parasysh shumë opsione për
krahasim, për kundërshtim ose për kategorizimin e informacioneve.
Shpesh informacioni i kërkuar nuk është i theksuar ose ka ide të cilat
janë të kundërta me pritshmërinë ose janë negativisht të formuluara.
Detyrat e nivelit 3 kërkojnë nga nxënësi të merr parasysh shumë
karakteristika gjatë krahasimit, kontrastit ose kategorizimit të
informacioneve. Informacionet e duhura shpesh nuk janë të
theksuara ose mund të ketë më shumë informacione të përafërta
sipas kuptimit ose të njëjtat të jenë negativisht të formuluara.
Në nivelin 2 nxënësi mund të gjejë një apo më shumë pjesë të
informacioneve, të cilat ndoshta do të nevojiten për të sjellë
përfundim ose do të duhet të përmbushë disa kushte që të zbulojë
përgjigjen. Pritet që nxënësi të njohë idenë kryesore në tekst, të
kuptojë marrëdhëniet ose interpretimin e rëndësisë në pjesë të
kufizuara të tekstit kur informacionet nuk janë të theksuara, dhe
nxënësi duhet të bëjë përfundime në nivel të ulët. Detyrat e këtij
niveli mund të përfshijnë krahasime ose kontraste në bazë të një
karakteristike në tekst. Detyrat tipike refleksive të këtij niveli
kërkojnë që nxënësi të bëjë krahasim ose të lidhë tekstin me diturinë
e tij joformale, duke përdorur përvojën dhe qëndrimet personale.
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1а

335

1b

262

1c

189

Nxënësi në këtë nivel mund të gjejë një ose më shumë pjesë të
pavarura prej informacioneve të dhëna eksplicite; të njohë temën
kryesore ose porosinë e autorit të tekstit për temë të njohur, ose të
bëjë ndërlidhje të thjeshtë mes informacioneve në tekst duke
ndërlidhur diturinë e përditshme. Zakonisht informacionet e duhura
në tekst janë të njohura dhe në qoftë se ka pak informacione, në
qoftë se ka, ata janë të ndryshme për nga rëndësia. Nxënësi është në
mënyrë eksplicite i orientuar në shqyrtimin e faktorëve relevantë në
detyrë dhe tekst.
Nxënësi i nivelit 1а mund të mendojë për qëllimin dhe rëndësinë
relative të informacioneve (p.sh.: Ideja kryesore kundrejt detajeve
jothelbësore) në tekste të thjeshta të cilët përmbajnë indice
eksplicite.
Nxënësi në këtë nivel mund të përcaktojë një pjesë në informacionin
e dhënë eksplicit i cili është në vend të dukshëm në tekst të shkurtër,
sintaksor të thjeshtë me kontekst dhe tekst të njohur, siç është
narrativ ose listë e thjeshtë. Nxënësi po ashtu mund tekstualisht të
interpretojë rëndësinë e teksteve duke bërë ndërlidhje të thjeshta
mes pjesëve fqinje nga informacionet në pyetjen dhe / ose tekstin.
Teksti zakonisht paraqet mbështetje për nxënësin, sepse ka përsëritje
të informacioneve, fotografi ose simbole të njohura. Në tekst ka
minimalisht informacione komplekse.
Nxënësi i nivelit 1c mund të kuptojë dhe të konfirmojë rëndësinë e
fjalive të shkurtra, fjali të thjeshta sintaksore në nivel tekstual dhe të
lexojë për qëllim të qartë dhe të thjeshtë në kohë të kufizuar. Detyrat
e këtij niveli përfshijnë vokabular dhe struktura të thjeshta
sintaksore.
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BLOGU I PROFESORESHËS
Pyetja 1/7
Pikë të plota
Përgjigje e saktë është B. Para nëntë muajve
Pa pikë
Përgjigje tjera ose pa përgjigje
Pyetja 2/7
Pikë të plota
Për pikë të plota, përgjigjet duhet t'i referohen zhdukjes së materialeve të përdorura për
të lëvizur statujat (moai).
 Çfarë ndodhi me këto bimë dhe pemë të mëdha që u përdorën për të lëvizur
moai? [Citim i drejtpërdrejtë]
 Nuk kishte mbetur asnjë pemë e madhe që mund të lëviznin moai.
 Ka bimë, kaçube dhe disa pemë të vogla, por nuk ka pemë aq të mëdha sa të
lëvizin statuja të mëdha.
 Ku janë drunjëte mëdha? [Minimumi]
 Ku janë bimët? [Minimumi]
 Çfarë ndodhi me burimet e nevojshme për të transportuar statujat?
 Ajo foli për atë që lëvizi Moai, sepse kur ajo shikoi përreth, nuk kishte drunjë ose
bimë të mëdha. Ajo gjithashtu mendon se çfarë ka ndodhur me ta. [Megjithëse kjo
përgjigje fillon me një referencë në një mister të rremë, ajo përmban elementet e
duhura.]
Pa pikë
Përgjigje tjera ose pa përgjigje
Pyetja 3/7
Pikë të plota
Për të marrë një kredi të plotë, të 5 rreshtat duhet të jenë korrekte. Përgjigjet e sakta janë:
Fakt, Opinion, Fakt, Fakt, Opinion.
Pikë të pjeshme
Për të marë gjysët e pikëve, duhet 4 ose 5 rreshta të jenë të sakta
Pa pikë
Për më pak se 4 të sakta.
Pa pergjigje.
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Pyetja 4/7
Pikë të plota
Përgjigja e saktë është B. Pemë të mëdha janë zhdukur nga Rapa Nuis
Pa pikë
Përgjigje tjera ose pa përgjigje
Pyetja 5/7
Pikë të plota
Përgjigja e saktë është Z. Mbetjet e arrave të palmës tregojnë gjurmë brejtje të bëra nga
minjtë
Pa pikë
Përgjigje tjera ose pa përgjigje
Pyetja 6/7
Pikë të plota
Për të marrë pikë të plota, të tre përgjigjet duhet të jenë të sakta. Përgjigjet e sakta janë:
Shkaku (Jared Diamond) - Njerëzit presin drunjët për të pastruar tokën për bujqësi dhe
shkaqe të tjera. Arsyeja (gjueti për Carl Lipo dhe Terry) - minjtë polinezianë hëngrën fara
pemësh dhe si rezultat nuk mund të rritnin pemë të reja. Efekti (i përbashkët) - Drunjë të
mëdhej janë zhdukur nga Rapa Nuis.
Pa pikë
Përgjigje tjera ose pa përgjigje
Pyetja 7/7
Pikë të plota
Për pikë të plota, kërkohej të paktën një nga përshkrimet e mëposhtme:
1. Njerëzit i kanë prerë ose kanë përdorur drunjët(për të lëvizur moai dhe / ose
pastruar tokën për bujqësi).
2. Miu hëngri farat e drunjëve (në mënyrë që drunjët e rrinjë të mos mund të
rriteshin).
3. Nuk është e mundur të thuhet saktësisht se çfarë ka ndodhur me drunjët e mëdha
derisa të bëhen kërkime të mëtejshme.
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Modeli i përgjigjeve që do t'ju jepnin pikë të plota përfshijnë:
 Unë mendoj se drunjët u zhdukën sepse njerëzit prenë shumë prej tyre për të
lëvizur moaite [1]
 Njerëzit pastruan tokën për bujqësi. [1]
 Pemët u përdorën për të lëvizur moai. [1]
 Njerëzit presin pemët. [1]
 Ishte faji i njerëzve që donin të lëviznin moaite. [1 - kjo përgjigje nuk i referohet
qartë prerjeve të drunjëve, por është e pranueshme sepse ato u referohen
njerëzve dhe një nga arsyet që ata prenë drunjët (për të lëvizur muai].
 Është faji i njerëzve. Ata shkatërruan mjedisin. [1 - Kjo përgjigje nuk i referohet
qartë prerjeve të drunjëve, por është një mënyrë e pranueshme për të
përmbledhur rezultatet e prerjeve të drunjëve.]
 Unë mendoj se minjtë ndoshta kanë bërë dëmin më të madh duke ngrënë fara
pemësh. [2]
 Minjtë hëngrën farat. [2]
 Nuk ka asnjë provë që secila prej tyre është e saktë, prandaj duhet të presim
derisa të ketë më shumë informacion. [3]
 Të dy. Njerëzit prenë pemë të mëdha për bujqësi, dhe pastaj minjtë hëngrën farat
e pemëve! [1 dhe 2]
Pa pikë
Përgjigje tjera ose pa përgjigje
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FORUMI PËR SHPENDËT
Pyetja 1/7
Pikë të plota
Përgjigja e parë e ofruar (A mund t'i japë ai aspirinë pulës së lënduar)
Pa pikë
Përgjigje tjera ose pa përgjigje
Pyetja 2/7
Pikë të plota
Përgjigja e tretë e ofruar (Sepse ajo dëshiron ta ndihmojë pulën e saj sa më shpejt të jetë
e mundur)
Pa pikë
Përgjigje tjera ose pa përgjigje
Pyetja 3/7
Pikë të plota
Përgjigjje të sakta janë: Po, Jo, Jo, Jo, Po
Pa pikë
Përgjigje tjera ose pa përgjigje
Pyetja 4/7
Pikë të plota
Përgjigjja e tretë e ofruar (Marta)
Pa pikë
Përgjigje tjera ose pa përgjigje
Pyetja 5/7
Pikë të plota
Përgjigja e parë e ofruar (Për të reklamuar punën tuaj)
Pa pikë
Përgjigje tjera ose pa përgjigje
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Pyetja 6/7
Pikë të plota:
Kodi 1: Direkt ose indirekt zgjedh ose i përgjigjet "NaraB79", dmth. Thotë se përgjigja e NareB79
tregon që Indira_88 duhet të konsultohet me një veteriner përpara se t'i japë ndonjë ilaç pulës
së saj:
 [NaraB79] Nara tha se së pari e pyeti veterinerin.
 [Nuk është zgjedhur asnjë përgjigje] NaraB79 nuk i thotë Ivana_88 çfarë të bëjë, por
gjithashtu i thotë asaj që të konsultohet me një veteriner përpara se t'i japë ilaçet e saj.
OSE: Direkt ose indirekt zgjedh ose përgjigjet "Marta", dmth shprehet se Marta i dha asaj
aspirinë pule dhe se pula u shërua:
 [Marta] Marta i dha aspirinë pulës dhe pula ishte më e mirë.
 [Marta] Marta ka një pulë që u shërua kur iu dha aspirina.
OSE: Direkt ose indirekt zgjedh ose i përgjigjet "Nikolla", dmth. Deklaron se Nikolla është
veteriner / specialist i shpendëve ose di të trajtojë zogjtë:
 [Nikola] Ai është veteriner.
 [Fran] Nicholas është një specialist i shpendëve.
 [Nikola] Nikola është njohur me udhëzimet për dozat e ilaçeve të shpendëve.
 [Nuk është zgjedhur asnjë përgjigje] Nicholas flet për një libër mbi ilaçin e shpendëve.
Pa pikë
Kodi 0: Përgjigje të tjera, duke përfshirë përgjigje të pasakta, të paqarta, të parëndësishme ose
të pamjaftueshme:
 [NaraB79] postuar në forum. [E paqartë / e pamjaftueshme]
 [Marta] Marta ka një pulë. [E pamjaftueshme]
 [Nikola] Nikola i kupton pulat. [E pamjaftueshme]
 [Nikolla] Nikolla është specialist. [E paqartë: nuk tregon se për çfarë shërben specialisti]
 [Zbritja e Zogjve] Ata kanë shumë të bëjnë me pulat. [Përgjigje dhe shpjegim i pasaktë]
Kodi 9: Pa përgjiigje
Pyetja 7/7
Pikë të plota:
Kodi 1: Tregon që pesha ose madhësia e pulave nuk është e specifikuar / e panjohur:
 Indira_88 nuk e përmendi peshën e pulës së saj në postimin e saj.
 Nikolla nuk e di sa janë të rënda pulat e saj.
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Pa peshë pule.
Madhësia e pulës është e panjohur.

Pa pikë
Kodi 0: Tregon përgjigje të pasaktë, të paqartë, të parëndësishme ose të pamjaftueshme:
 Nikolla nuk e ekzaminoi pulën e tijë. [E pamjaftueshme]
 Nikolla nuk është veterineri i saj. [E parëndësishme]
 Nikolla nuk mund ta llogarisë atë. [E pamjaftueshme]
Kodi 9: Pa përgjiigje
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QUMËSHTI I LOPËS

Pyetja 1/7
Pikë të plota
Përgjigja e saktë është e dyta: Qumështi është një burim i mirë i vitaminave dhe
mineraleve thelbësore.
Pa pikë
Përgjigje tjera ose pa përgjigje
Pyetja 2/7
Pikë të plota
Përgjigja e saktë është e fundit: Të mbështesni përdorimin e produkteve të Fermës së
Qumështit.
Pa pikë
Përgjigje tjera ose pa përgjigje
Pyetja 3/7
Pikë të plota
Përgjigjja e saktë është Po, Po, JO – sipas kësaj rënditje.
Pa pikë
Përgjigje tjera ose pa përgjigje
Pyetja 4/7
Pikë të plota
Kodi 1: Përmend ose ritregon njërin nga rezultatet e mëposhtme të hulumtimit të renditura në
tekst:
1. Gratë që pinë qumësht pësuan fraktura të shumta të kockave.
2. Edhe burrat edhe gratë që pinë qumësht kishin më shumë gjasa të zhvillonin sëmundje
të zemrës dhe kancer:
Gratë që pinin qumësht kishin thyerje të shumta të kockave.
 Personat që pinë qumësht kishin më shumë gjasë të kishin sëmundje të zemrës dhe
kancer.
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Pa pikë
Kodi 0: Nuk rendit një nga rezultatet nga sondazhi të përshkruar në përshkrimin për kodin 1 OSE
jep një përgjigje të pasaktë, të paqartë ose të parëndësishme:
 Njerëzit / fëmijët janë të trashë për shkak të qumështit.
 Qumështi nuk është i shëndetshëm. [Nuk i referohet një rezultati specifik të sondazhit]
 Njerëzit nuk duhet të pinë tre gota qumësht në ditë.
Kodi 9: Pa përgjiigje
Pyetja 5/7
Pikë të plota
Përgjigja e saktë është: Opinion, Fakt, Fakt, Opinion - saktësisht në këtë renditje
Pa pikë
Përgjigje tjera ose pa përgjigje
Pyetja 6/7
Pikë të plota
Përgjigja e saktë është e para: Efekti i qumështit në shëndet dhe roli i qumështit në
ushqimin e njeriut.
Pa pikë
Përgjigje tjetër ose pa përgjigje
Pyetja 7/7
Pikë të plota
Kodi 1: Zgjidhet një emër dhe jepet një nga shpjegimet përkatëse më poshtë. Nëse nuk zgjidhet
asnjë emër, përgjigja duhet të përcaktohet qartë nga Christopher, Anna ose Sam, si dhe
shpjegimi për atë zgjedhje në një nga tekstet.
Ai zgjodhi " Christopher " dhe citon një ose më shumë shpjegime poshtë tekstit të parë, "Vlera
ushqyese e qumështit: përfitime të panumërta!" OSE shprehet se teksti i dytë "Thuaj" jo
"qumështit të lopës!" Nuk është i paanshëm / objektiv :
1. Qumështi përmban lëndë ushqyese (kryesore) / shumë vitamina / minerale ose
specifikon në mënyrë specifike një ose më shumë vitamina ose minerale (p.sh. kalium)
që janë të rëndësishme për shëndet të mirë.
2. Qumështi promovon humbje peshe / ndihmon në mbajtjen e një peshe të shëndetshme.
3. Qumështi përmirëson shëndetin kardiovaskular.
4. Qumështi ndihmon në parandalimin e kancerit.
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5. Në uebfaqen "Fermë qumështi" janë renditur certifikatat mjekësore.
6. Uebfaqja e Fermës së Qumështit citon Shoqatën Ndërkombëtare të Qumështit / citon
çertifikimin IDFA.
7. Artikulli "Thuaj" jo "qumështit të lopës!" / Teksti tjetër nuk është i paanshëm / nuk
është objektiv ose jep një shembull që tregon se nuk është i paanshëm ose objektiv:
 [Christopher] Mjeku thotë se përmban shumë lëndë ushqyese të rëndësishme.
[Arsyetimi 1/5]
8. [Christopher] Qumështi përmban minerale që ndikojnë në shëndet.
9. [Arsyetimi 1]
OSE: Ai zgjedh "Anën" dhe citon një ose më shumë shpjegime poshtë tekstit tjetër "Thuaj" jo
"qumështit të lopës!" OSE shprehet se teksti i parë "Vlera ushqyese e qumështit: përfitime të
panumërta!" Nuk është i paanshëm ose përpiqet të shesë produktet e tij.
1. Qumështi mund të mos jetë aq i mirë për ne sipas studimit të fundit.
2. Qumështi mund të dobësojë kockat / të çojë në fraktura më të shpeshta të kockave
3. Qumështi mund të shkaktojë më shumë sëmundje të zemrës / kancer.
4. Artikulli përcakton certifikatën e Komitetit të Mjekëve për Mjekësi Përgjegjëse (PCRM).
5. Artikulli thotë se ka gjithnjë e më shumë dëshmi se qumështi nuk është aq i mirë për
njerëzit si dikur që është menduar
6. Studimet në Suedi kanë treguar se njerëzit që pinin qumësht kishin më shumë gjasa të
vuanin nga sëmundje të zemrës dhe / ose kancer dhe / ose fraktura të kockave.
7. "Vlera ushqyese e qumështit: përfitime të panumërta!" (Mund të quhet gjithashtu
"teksti i parë") ose "Fermë qumështi" është një burim i njëanshëm / që përpiqet të
shesë produktet e tij në mënyrë që pretendimet të mos besohen:
 [Ana] Në Suedi, një studim zbuloi se gratë që pinin qumësht kishin fraktura më të
shpeshta të kockave. [Arsyeja 6]
 [Anna] E para thjesht po përpiqet të na shesë qumësht, në mënyrë që të mos
mund t'u besojmë vërtet. [Arsyeja 7]
OSE: Zgjidhni "Sandra" dhe jepni një shpjegim që tregon përmbajtjen ose kufizimet në tekste
për të justifikuar pikëpamjen se për momentin nuk është e mundur të nxirreni një përfundim.
Përgjigjet tregojnë një nga shpjegimet e mëposhtme:
1. Artikulli "Thuaj" jo "qumështit të lopës!" / Një tjetër tekst sugjeron që nevojiten më
shumë kërkime për të konfirmuar rezultatet e hulumtimit.
2. Qumështi është konsumuar rregullisht për një kohë të gjatë, dhe hulumtimi i përmendur
në artikullin e dytë është i ri, kështu që duhet më shumë kohë ose hulumtim për të
arritur në një përfundim.
3. Këto janë vetëm dy tekste dhe kërkohen më shumë kërkime para se të nxirret një
përfundim.
4. Informacioni që përmbahet në çdo artikull duhet të kontrollohet përpara se të arrihet
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në një përfundim. Të dy tekstet njëri me tjetrin janë kontradiktore, kështu që nuk është
e mundur të nxirrni një përfundim OSE të jepni një shembull konkret që tregon
kundërshtinë e tyre (një tekst thotë se qumështi forcon kockat, dhe tjetri që shkakton
më shumë fraktura):
 [Sam] nuk thotë se duhen më shumë hulumtime para se të dimë të vërtetën.
[Arsyetimi 1]
 [Sam] Unë duhet të sigurohem që ajo që pretendon çdo artikull është e vërtetë
përpara se të marr një vendim. [Arsyeja 4]
Pa pikë
Kodi 0: Asnjë emër nuk u zgjodh ose nxënësi nuk e deklaroi qartë pozicionin e tij.
OSE: Nuk u referohet teksteve.
OSE: Tregoni arsyetimin e paqartë, të pasaktë ose të parëndësishëm:
 [Anna] Nuk më pëlqen qumështi. [Nuk vlen për tekstet]
 [Christoper] Unë i dua produktet e qumështit. [Nuk vlen për tekstet]
 [Sam Nuk ka informacion të mjaftueshme. [E paqartë]
 [Çdo emër i ofruar] Shumë njerëz në Suedi pinë qumësht. [E parëndësishme]
Kodi 9: Pa përgjiigje
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FJALITË

Pyetja 1/4
Pikë të plota
Tre përgjigje të sakta. Po, Jo, Po sipas kësaj renditje
Pa pikë
Përgjigje tjera ose pa përgjigje
Pyetja 2/4
Pikë të plota
Përgjigjja e saktë është Po
Pa pikë
Përgjigje tjera ose pa përgjigje
Pyetja 3/4
Pikë të plota
Përgjigjja e saktë është Jo
Pa pikë
Përgjigje tjera ose pa përgjigje
Pyetja 4/4
Pikë të plota
Përgjigjja e saktë është Po
Pa pikë
Përgjigje tjera ose pa përgjigje
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