
 
 

 

 

 

LIBËR MËSUESI 

 

 

 

FIZIKA 10 

 

 

SHTËPIA BOTUESE  

 

 “DUDAJ"  

 

 

Punoi: Flutura Sheshi 

Tiranë, korrik-gusht 2017 

 

VITI SHKOLLOR 2017-2018 

 

 

FUSHA: SHKENCA NATYRORE  

 LËNDA: FIZIKA 10 (DUDAJ) 

 

                                PLANIFIKIME DITORE   

TREMUJORI 1   32 ORË MËSIMORE 

TREMUJORI 2   20 ORË MËSIMORE  

TREMUJORI 3    20 ORË MËSIMORE  

 GJITHSEJ     72 ORË VJETORE  



 
 

 
LIDHJA E KOMPETENCAVE TË FUSHËS SË SHKENCAVE NATYRORE ME KOMPETENCAT E FUSHAVE TË 

TJERA 
 
MATEMATIKA 
1. Zgjidhja problemore 
2. Arsyetimi dhe vërtetimi matematik 
3. Të menduarit dhe komunikimi matematik 
 
GJUHËT DHE KOMUNIKIMI 
1. Të dëgjuarit e teksteve të ndryshme 
2. Të folurit për të komunikuar dhe për të mësuar 
3. Të lexuarit e teksteve të ndryshme 

ARTET 
1. Krijimi artistik 
2. Performimi dhe interpretimi i veprave artistike 
3. Vlerësimi i veprave artistike 

SHKENCAT NATYRORE 
1. Identifikimi i problemeve dhe zgjidhja e tyre  
2. Përdorimi i mjeteve, objekteve dhe procedurave shkencore 
3. Komunikimi në gjuhën dhe në terminologjinë e shkencës 
 
SHOQËRIA DHE MJEDISI 
Kompetenca shoqërore dhe qytetare 
 
TEKNOLOGJI DHE TIK 
1. Kërkimi dhe gjetja e informacionit 
2. Komunikimi dhe bashkëpunimi 
3. Mendimi kritik, problem-zgjidhja dhe vendimmarrja 
4. Kreativiteti dhe inovacioni 

EDUKIMI FIZIK, SPORTI DHE SHËNDETI 
1. Zhvillimi i aftësive lëvizore në përshtatje me situata të ndryshme lëvizore e sportive  
2. Përshtatja e një stili jete aktive dhe të shëndetshme 



 
 

TEMATIKA: SHTOJCA A 
 

PLANIFIKIM DITOR - TEMA MËSIMORE 1 

Fusha:   Shkenca natyrore  Lënda: Fizika bërthamë 
10 

Shkalla: 5 Klasa: X-A 

Tematika: Shtojca A 
Tema mësimore 1.  Veprimtari praktike. Orientim mbi 
kërkimin, matjet, analizën e tyre, njësitë matëse, 
paraqitjet grafike. Madhësitë vektoriale dhe skalare, 
eksperiment. (Faqe 149) 

Situata e të nxënit: Listimi i 5-10 madhësive që maten në 
fizikë, si për shembull, koha, gjatësia, sipërfaqja, pesha, 
shpejtësia. 
Demonstrim: një gotë e vogël 50 ml futet brenda një gote të 
madhe 4 l. Ena e madhe mbushet me ujë deri në majë. 
Pastaj hidhet një monedhë në gotën e vogël. Nxënësit 
punojnë në çift, për të përshkruar mënyrat e ndryshme sipas 
të cilave lëviz monedha, përfshirë shpejtësinë, largësinë, 
zhvendosjen. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe: hulumtim, kërkim, eksperiment dhe debat shkencor.  
Nxënësi: zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna në Shtojcën A të tekstit të nxënësit Fizika 10 dhe të librit të 
punës, për t’u orientuar rreth aparatit matematik, që do të përdorë. Ndërkohë mëson mënyrat e hulumtim-kërkimit, kryerjen 
e matjeve, si kryhet analiza e të dhënave të madhësive fizike të marra nga puna kërkimore dhe eksperimentale, metodën 
tabelore e grafike.  
Si kryhen matjet në fizikë, si për shembull, koha, gjatësia, sipërfaqja, pesha, shpejtësia. 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas 
temës mësimore:  
Nxënësi orientohet për t’u njohur me përmbledhjen e disa 
prej aftësive kërkimore dhe eksperimentale, që do të 
zhvillohen gjatë të nxënit në lëndën e Fizika X, me aparatin 
matematik, i cili përdoret në këtë tekst, për kryerjen e 
matjeve dhe gabimet në matje.   

Fjalët kyçe: aftësi eksperimentuese dhe kërkimore, metoda, 
besueshmëria e rezultateve, masat paraprake të sigurisë, 
matjet, njësitë, regjistrimi i matjeve, tabelat, grafikët, skicimi 
i grafikëve, analiza e rezultateve, nxjerrja e përfundimeve, 
vlerësimi, saktësia e rezultateve, gabime në matje. 
 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti. Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
Matematika, TIK. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: 
Veprimtari praktike  
Hulumtim, zbulim, demonstrim, diskutim, punë me grupe: diskutohet mbi mënyrat e kryerjes së kërkimit dhe 
eksperimentit, hapat, që ndiqen nga hedhja e idesë deri në analizën e përfundimeve të nxjerra, tabelat e të dhënave në 
tekst, si dhe grafikët e paraqitur në “Shtojca A” faqe 152, 153, 154.  

Vlerësimi: Mësuesi vlerëson nxënësin për punën në grupe të veçanta, sipas problematikave të trajtuara te shtojca A.  Në 
fund bashkë me të, secili nxënës harton përmbledhjen në formën e një skeme, ku shënohen çastet kryesore të kërkim-
eksperimentimit, për ta përdorur gjatë gjithë vitit shkollor. Ai vëzhgon nxënësin gjatë punës individuale dhe të asaj në 
grup, mban shënime në fletore mbi: 

� vlerësimin në vazhdimësi; 
� vlerësimin për detyrat praktike. 

Detyrat dhe puna e pavarur:   
Nxënësi mëson se si kryhen disa matje të thjeshta, si regjistrohen të dhënat, si hidhen në sistem në mënyrë elektronike, 
etj. Ai shkruan në fletore tabelën e Sistemit Ndërkombëtar të Njësive SI, si në faqen 150 dhe harton skemën 
përmbledhëse për të gjithë hapat që ndiqen në kërkim-eksperimentim, që nga hedhja e idesë deri në aplikimin në praktikë 
të saj. 



 
 

 

 
TEMATIKA A: FORCAT DHE LËVIZJA  
KAPITULLI 1: LËVIZJA DHE VENDNDODHJA  
 

          PLANIFIKIM DITOR - TEMA MËSIMORE 2  

Fusha:    Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X 
 

Shkalla: 5 Klasa: X-A 

Tematika A: Forcat dhe lëvizja  
Kapitulli 1: Lëvizja dhe vendndodhja  
 
Tema mësimore 2. Shpejtësia. Shpejtësia mesatare. Grafikët x-t (1.1; 
1.2; 1.3) 

Situata e të nxënit: Eksplorimi i shpejtësive të 
mjeteve dhe llojeve të ndryshme të transportit. 

Demonstrimi, me anën e një rrafshi të pjerrët me 
pjerrësi të vogël dhe e një karroce laboratorike, i 
ndryshimit ndërmjet shpejtësisë së çastit dhe 
shpejtësisë mesatare. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Nxënësi:  
� identifikon aspekte të varësive matematike lineare, për dyshen largësi-kohë;  
� bën lidhjen ndërmjet këtyre madhësive dhe e paraqet me formulë; 
� identifikon shpejtësinë e lëvizjes nga grafiku; 
� demonstron, analizon mënyrën e lëvizjes së trupit, pasi ka parashikuar ndikimin e shpejtësisë, paraqet të dhënat në 

mënyrë digjitale si dhe parimin e punës së GPS-it;  
� zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga teksti i nxënësit Fizika s 10, libri i punës, kupton lidhjen 

ndërmjet distancës dhe kohës, konceptin e shpejtësisë, eksperimenton dhe mat madhësitë: distancë, kohë dhe 
shpejtësi. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� përkufizon shpejtësinë e trupit, shkruan formulën e saktë, 
duke përdorur metodën e trekëndëshit fig. 1.2 faqe 8, jep 
kuptimin fizik të saj; 

� eksperimenton dhe mat vlerën e shpejtësisë me metodën e 
kurthit të saj;  

� studion grafikët e varësive largësi-kohë, fig. 1.5; 1.6 faqe 9; 
� identifikon gradientin e shpejtësisë së lëvizjes nga grafiku; 
� zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga teksti i 

nxënësit Fizika s X, libri i punës, për të kuptuar lidhjen 
ndërmjet distancës dhe kohës;  

� kupton konceptin e shpejtësisë në lëvizjen e përshpejtuar e 
të ngadalësuar; 

� eksperimenton dhe kryen matje të distancës, kohës dhe të 
shpejtësisë.     

Fjalët kyçe: shpejtësi, distancë, shpejtësi mesatare, 
grafiku i varësisë së distancës nga koha, paraqitja 
tabelore, grafike dhe analitike, formula d = vt, v = 
d/t, distanca (zhvendosja) në sistemin koordinativ 
jepet d=x-xo.                   

       

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, paraqitjet 
matematike: analitike, grafike dhe tabelore.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 
ndërkurrikulare: matematika, historia, shkencat e 
natyrës, gjuhët dhe komunikimi. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Eksperiment, punë në grupe, punë në formë projekti. 

Organizimi i orës së mësimit. Parashikimi i njohurive: Nxënësi interpreton se nga grafiku (d-t), mund të mësojë llojin e 



 
 

lëvizjes së trupit dhe komenton rreth saj. Mësuesi ndihmon nxënësin, mbështetur në shembullin e dhënë në tekst: të 
mësojë parimin e punës së kurthit të shpejtësisë, të sjellë shembuj të ndryshëm, të argumentojnë se ku zbatohet 
matematika në lidhjen reciproke mes madhësive fizike, që ndryshojnë gjatë një procesi fizik dhe format e ndryshme të 
varësive lineare, si për shembull në lëvizjet e makinave, pajisjet industriale, të sportistëve, GPS, etj. 

Ndërtimi i njohurive: Nxënësit punojnë në grupe dyshe, për të kryer eksperimente dhe matje, hedhin vlerat e matura të 
distancës dhe të kohës në tabelë, ndërtojnë grafikët e varësive ndërmjet tyre. Ata zgjidhin problemin kërkimor në lidhje me 
grafikët e d(t), gjejnë vlerën e gradientit të shpejtësisë dhe tregojnë se si lëviz trupi. Ata prezantojnë rezultatin e arritur dhe 
diskutojnë mbi të.  
Mësuesi inkurajon nxënësin të hulumtojë mbi grafikët dhe të arrijë në përfundime mbi lëvizjen, si shprehet varësia lineare 
V-t në rastin kur trupi kthehet mbrapsht ose nuk niset nga origjina e sistemit referues. 
Përforcimi i të nxënit: Mësuesi zhvillon me nxënësit ushtrime mbi njehsimin e largësisë së përshkuar nga një trup, kur njeh 
shpejtësinë. Si duhet vepruar? 

�  Shembull: Një trup lëviz me shpejtësi 20m/s dhe gjatë kohës t = 0.2 s përshkon largësinë d. Gjeni sa është kjo 
largësi.  
Zgjidhje:  

              Dimë se shpejtësia përcaktohet nga lidhja:   V = d/t , nga ku del distancs d:                                                                   
                                                                                             d = V·t  (1) 
              Mbas zëvendësimeve tek barazimi (1) të V = 20 m/s dhe t = 0.2 s, gjendet vlera e shpejtësisë:  
                                                                                             V = 20m/s · 0.2s 
                                                                                             V = 4m  

� Kryhet eksperimenti me metodën e kurthit të shpejtësisë, mbasi mësuesi bindet, se është kuptuar nga nxënësi. 
� Kujton se si kryhet kthimi i njësive distancës dhe të shpejtësisë:   

                                                                             12 km = 12000 m;  
                                                                             36 km/h = 10 m/s 

                                                                                            1 km/h = 1000m/3600s = 1/36 m/s; kurse 1 m/s = 3.6 km/h 
Vlerësimi: Do të vëzhgohen dyshet e nxënësve:  1. …………                   2. ………………              3. ……… 
Nxënësi vlerësohet nga mësuesi për shprehitë shkencore, praktike dhe eksperimentale, shpejtësinë, regjistrimin e të 
dhënave nga puna dyshe në grup. Ato i shërbejnë për vlerësimin në vijueshmëri dhe praktikë në fund të tremujorit.  
Detyrat dhe puna e pavarur: ushtrimet 4, fq. 16-17.  
Mat shpejtësinë, kohën e lëvizjes në një rrugë të drejtë horizontale, kur nxënësi lëviz me makinë dhe njehson gjatësinë e 
rrugës së përshkuar me formulë. 

 
PLANIFIKIM - TEMAT MËSIMORE 3 dhe 4 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika  X Shkalla: 5 Klasa: X-A 
Tematika A: Forcat dhe lëvizja  
Kapitulli 1: Lëvizja dhe vendndodhja  
Temat mësimore 3-4. Nxitimi në lëvizjen e përshpejtuar. Matja e tij. 
(1.4; 1.5; 1.6) 

Situata e të nxënit: Përshkrimi i madhësive fizike që 
përdoren për lëvizjen, si dhe njësitë matëse të tyre. 
Matja e nxitimit të rënies së lirë (veprimtari 
praktike). Studimi i grafikut v-t, kuptimi i gradientit 
v-t, dhe i nxitimit, fig. 1.9. Filmime dhe foto e 
pamjeve të një trupi që lëshohet në rrafshin e 
pjerrët në çfarëdo intervalesh kohe të barabarta.  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Nxënësi: zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna në tekst, për 
të nxënë konceptet nxitim, distancë dhe shpejtësi, gjatë lëvizjeve njëtrajtësisht të ndryshuara dhe paraqitjet grafike të këtyre 
madhësive fizike nga koha. 



 
 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi: 

� për kryerjen e detyrës praktike dhe eksperimentit, kryen 
matje, rregjistron të dhënat në tabela, ndërton grafikun e 
nxitimit nga ndryshimi i shpejtësisë dhe distancave me 
metodën e Galileut; 

� punon në mënyrë të pavarur dhe në grup për përcaktimin e 
shpejtësisë së lëvizjes së shokut, makinës, etj., duke 
përdorur për matjen e distancës metër, të kohës 
kronometër, në rastet kur:  
a. trupat fillojnë të lëvizin,  
b. gjatë frenimit,  
c. kur shpejtësia e tyre nuk ndryshon;  

� tregon për secilin rast, mbështetur në skemën e dhënë nga 
mësuesi ndryshimin e vlerave të shpejtësisë, madhësitë 
fizike që ndryshojnë në lëvizjen e përshpejtuar, të 
ngadalësuar e të njëtrajtshme; 

� mat nxitimin e rënies së lire, duke përdorur kohëshënues; 
� studion grafikët shpejtësi-kohë, tregon kuptimin e kësaj 

varësie dhe atë të gradientit të shpejtësisë.  

Fjalët kyçe: nxitim, shpejtësi, lëvizje dhe 
vendndodhje, m/s, nxitim i rënies së lirë (g).  

           

   

Burimet: metoda e Galileut, teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga 
interneti dhe mësuesi. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 
ndërkurrikulare: matematika, shoqëria, mjedisi dhe 
anglishtja. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Veprimtari praktike, hulumtim-kërkim në internet.  

Biseda: nxënësi diskuton mbi matjen e nxitimit në rënien e lirë (e përshpejtuar e të ngadalësuar), zhvillon mendimin kritik 
mbi kuptimin e gradientit në grafikët v-t, në fig. 1.14, fq. 14. Punë me grupe: ndahen në tri grupe, ku secili studion një prej 
lëvizjeve: e njëtrajtshme, e përshpejtuar, e ngadalësuar.  

Debat shkencor: debatojnë mbi matjen e nxitimit, mbështetur në argumente shkencore, matematike, teknologjike (GPS) 
dhe gjetjen e gabimit në matje.  

Vlerësimi: vëzhgimi i punës së nxënësit.   
Mësuesi vlerëson nxënësin sipas performancës së grupit mbi aftësitë teorike, kërkimore dhe eksperimentale, si dhe mbi 
zhvillimin e mendimit kritik në debat. 
Detyrat dhe puna e pavarur: paraqet detyrën praktike në fletore, ku përfshihen të gjitha fazat e matjes së nxitimit me 
metodën e Galileut dhe të nxitimit të rënies së lirë me trupa që bien.   

 

 

       PLANIFIKIM DITOR - TEMA MËSIMORE 5 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X Shkalla: 5 Klasa: X-A 
Tematika: Forcat dhe lëvizja   
Kapitulli 1: Lëvizja dhe vendndodhja  
Tema mësimore 5: Grafikët v-t. Hulumtimi i shpejtësisë (1.5-1.6). 

Situata e të nxënit: Plotësimi i të dhënave mbi 
lëvizjen e një makine të fotografuar në pozicione të 
njëpasnjëshme, që paraqitet në një poster.  

Ndërtimi i grafikut të varësisë së shpejtësisë nga koha 
dhe shpjegimi i gradientit. 



 
 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe: Kërkim në internet. Mendon dhe komunikon me të tjerët mbi bazën e 
studimit të grafikëve shpejtësi-kohë. Nxënësi:  

� identifikon aspekte të varësive matematikore lineare për dyshen largësi-kohë;  
� bën lidhjen ndërmjet këtyre madhësive dhe e paraqet atë në mënyrë lineare; 
� identifikon shpejtësinë e lëvizjes nga grafiku; 
� hulumton dhe analizon mënyrën e lëvizjes së trupit, pasi ka parashikuar ndikimin e shpejtësisë;  
� zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga teksti i nxënësit Fizika 10, libri i punës, për të kuptuar lidhjen 

ndërmjet distancës dhe kohës, konceptin e shpejtësisë, mat madhësitë: distancë, kohë dhe shpejtësi; 
� arsyeton mbi kuptimin e gradientit të shpejtësisë dhe të distancës në varësi të kohës; 
� njehson largësinë e përshkuar prej trupit nga sipërfaqja nën grafikun e varësisë v-t. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� krahason shpejtësitë mesatare: vm=l/t dhe Vm=(V1 + V2)/2;  
� përforcon njohuritë mbi lëvizjet, sipas ndryshimit të 

vlerave të shpejtësisë, distancës, nxitimit, ekuacionit të 
lëvizjes e të shpejtësisë dhe grafikët d-t dhe v-t; 

� njehson distancën, shpejtësinë dhe nxitimin;  
� diskuton mbi lëvizjet e trupave në hapësirë; 
� zbaton eksperimentalisht njohuritë për matjen e 

distancave, kohës dhe të shpejtësisë;  
� analizon përfundimet e gjetura nga eksperimenti; 
� paraqitet në mënyrë objektive në një poster zhvillimin 

historik të ideve mbi lëvizjen, duke e shoqëruar me foto 
trupash në lëvizje  

  

Fjalët kyçe: lëvizje e përshpejtuar, distancë, shpejtësi 
mesatare, m/s dhe v-t, paraqitje tabelare, analitike,  
gradientët v(t), nxitimi. 

,           
 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, 
paraqitjet matematikore analitike (me formulë), grafike dhe 
tabelore.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 
ndërkurrikulare: matematika, TIK, gjuhët dhe 
komunikimi (gjuha angleze). 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: kërkim në internet, punë në grup dhe diskutim. 
Organizimi i orës së mësimit. 
Parashikimi i njohurive: nxënësi plotëson të dhënat e marra nga kërkimi në internet dhe mbi studimin e lëvizjes së një 
makine të fotografuar në pozicione të njëpasnjëshme, të paraqitur me poster. Ndërtimi i grafikut të varësisë së shpejtësisë 
nga koha dhe shpjegimi i gradientit. Nxënësi jep mendimin e tij, se nga grafiku (v-t) mund të mësohet mënyra e lëvizjes së 
trupit dhe lloji i saj. Mësuesi i ndihmon nxënësit të sjellin shembuj lëvizjesh, që tregojnë ndryshimin e madhësive fizike, si 
te makinat, pajisjet industriale, sportistët, etj. 

Ndërtimi i njohurive: Nxënësit ndahen në tri grupe. Grupi i parë punon për kërkimin, i dyti hedh të dhënat në tabelë dhe i 
treti ndërton grafikët e varësive lineare v-t. Nën drejtimin e mësuesit nxënësi punon në grup dhe: 

� zgjidh problemin kërkimor në lidhje me grafikët v-t, gradientin e shpejtësisë, nxitimin, llojin e lëvizjes; 
� paraqet punët e kryera, debaton mbi lëvizjet në natyrë dhe në jetën e përditshme, duke prezantuar në mënyrë 



 
 

elektronike format e grafikëve;  
� diskuton zgjidhjen dhe rezultatin e arritur.  

Ai arrin në përfundime mbi mënyrën e lëvizjes, shpreh varësinë lineare v-t në raste konkrete. 
Përforcimi i të nxënit: Mësuesi zhvillon me nxënësit ushtrime, për njehsimin e shpejtësisë, si dhe ndërtime grafikësh në 
raste të ndryshme. Shih problemat e faqeve 16-17, sipas grupeve të krijuara dhe në fund jep konkluzionet bashkë me 
nxënësit.   
Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit:  1. ……………..          2. ……………………            3. ……………………… 
Mësuesi vlerëson nxënësin për shprehitë teorike e praktike mbi grafikët v-t, mban shënimet përkatëse për punën 
individuale në grup të nxënësit, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: ushtrimet 13, 15, 16, fq. 16-17.  
Mat shpejtësinë, kohën e lëvizjes sipas drejtimit horizontal të një makine apo të një këmbësori, duke përdorur kronometër, 
metër, hartë ose GPS; ndërton varësinë v-t dhe gjen gradientin e ndryshimit të shpejtësisë nga koha, pra nxitimin. 

 
 
TEMATIKA A: FORCAT DHE LËVIZJA  
KAPITULLI 2: LËVIZJA DHE FORMA  

 

                                                                  PLANIFIKIM DITOR - TEMA MËSIMORE 6 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika  X Shkalla: 5 Klasa: X-A 
Tematika A: Forcat dhe lëvizja  
Kapitulli 2: Lëvizja dhe forma  
Tema mësimore 6. Forcat. Njësia e forcës. Shembuj forcash. Më 
shumë se një forcë (2.1; 2.2; 2.3). 

Situata e të nxënit: Konkurs mbi llojet e forcave, të 
mësuara në klasat e mëparshme. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe: konkurs mbështetur në zgjidhje problemore e kërkimore.  
Nxënësi:  

� ndërton diagramin e 2 forcave paralele me kah të njëjtë e të kundërt, gjen rezultanten, njehson vlerën numerike të 
saj dhe i prezanton përfundimet në një ballafaqim konkurues në grup; 

�  identifikon llojet e forcave në natyrë, karakterin e tyre vektorial; 
� debaton mbi vlerën e rezultantes së vektorëve me drejtim të njëjtë, duke i paraqitur elektronikisht;   
� hedh ide për verifikim dhe i provon nëse janë të vërteta ose jo, kryen matje, regjistron të dhënat, i hedh në tabelë, 

ndërton grafikun dhe i analizon ato; 
� zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga teksti i nxënësit Fizika 10, libri i punës, për të mësuar 

kuptimin e forcës dhe kuptimin fizik të saj. 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� përkufizon forcën dhe tregon njësinë e saj në SI;  
� vrojton figurën, eksperimenton tërheqjen me litar dhe 

vrojton lëvizjen e makinave të garave. 
� konkuron në grup, duke prezantuar teorikisht dhe 

praktikisht njohuritë mbi forcat, llojet e tyre dhe gjetjen e 
rezultantes së forcave paralele. 

Fjalët kyçe: forca, llojet e forcave, forcë graviteti, 
peshë, forcë elastike, veprim-kundërveprim, 
diagram i forcave, rezistencë e ajrit dhe e ujit, forcë 
ngritëse, forcë magnetike, forcë elektrostatike, 
forcë rezultante.  

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, paraqitjet 
matematikore të forcës si vektor, dhe rezultantes së forcave 
paralele.   

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 
ndërkurrikulare: matematika, TIK, mjedisi dhe 
shoqëria, gjuhët dhe komunikimi (anglisht). 
   

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. 



 
 

Organizimi i orës së mësimit: Punë në grup. 
Parashikimi i njohurive: nxënësi diskuton rreth karakterit vektorial të forcës, njësisë (N), problemit të forcave 
gravitacionale, peshës, rezistencës në gaze, lëngje dhe fërkimit me sipërfaqe takimi, mbledhjes së forcave me drejtim të 
njëjtë. Si veprojnë ato veçmas dhe së bashku? Si e kanë vlerën, drejtimin dhe kahun? Cili është drejtimi, kahu dhe vlera e 
vektorit rezultant, që merret nga mbledhja e tyre (njohuri që i kujtojnë nga matematika).  

                     
Si ndikon forca në drejtimin e lëvizjes së trupit? 
Nxënësi tregon kuptimin e vektorit rezultant të forcave me drejtime të njëjta. Ai interpreton ndryshimin e drejtimit të 
lëvizjes së një trupi, nën veprimin e një ose disa forcave. Mësuesi ndihmon nxënësit të sjellin shembuj të ndryshëm, ku gjen 
zbatim shuma e forcave, gjetja e drejtimit, kahut dhe vlerës numerike të saj, mënyrën e lëvizjes së trupave nën veprimin e 
forcave në trajektore vijëdrejtë. Ai e ndihmon nxënësin që të dallojë llojet e forcave nga njëra-tjetra. 
Ndërtimi i njohurive:  
Nxënësi zgjidh problemin kërkimor në lidhje me forcat, ndikimin e tyre në drejtimin e lëvizjes së trupit në studim, pra 
problemet e trajtuara më sipër, nën vëzhgimin e mësuesit.  
Paraqet punët e kryera, debaton mbi forcat në natyrë dhe në jetën e përditshme, duke treguar në mënyrë digjitale dhe me 
ndihmën e mësuesit zbatime konkrete në konkurrimin mes grupeve. Ai diskuton e debaton mbi rolin e forcave në jetën e 
njeriut dhe botën përreth tij, prezanton zgjidhjen dhe rezultatin e arritur.  
Mësuesi inkurajon nxënësin gjatë konkurrimit, më pas e orienton si të hulumtojë mbi lloje forcash paralele në natyrë, të 
ndërtojë diagramin e tyre dhe të gjejë shumën vektoriale (vlerën, drejtimin dhe kahun e forcës rezultante). 
Përforcimi i të nxënit: Mësuesi zhvillon me nxënësit ushtrime me forcat, shumën e tyre dhe llojet. Gjen në raste të 
ndryshme rezultanten e forcave paralele, pikërisht me problemat e fq. 27-28 nga ushtrimi 1, 2, 5 dhe në fund bën 
konkluzionet bashkë me nxënësit.  
Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit lider të çdo grupi:  1. .……………….             2. ………………             3.…………………     4. 
…………………… 
Mësuesi vlerëson nxënësit për shprehitë teorike fizike, matematike, mjedisore digjitale dhe praktike, mban shënimet 
përkatëse për punën individuale dhe në grup të nxënësve, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur:  
Ushtrimet 3, 9, fq. 27-28  
Gjen rezultanten e forcave me drejtime të njëjta, që veprojnë mbi një trup, i cili lëviz në rrafsh:  
a. horizontal, b. vertikal, c. të pjerrët, nën veprimin e një force së jashtme F dhe të forcës së fërkimit f, paralele me rrafshin. 
Paraqet diagamin vektorial të forcave dhe gjen rezultanten e tyre. Masa e trupit merret e papërfillshme. 

 

PLANIFIKIM DITOR - TEMA MËSIMORE 7 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika   
 

Shkalla: 5 Klasa: X-A 

Tematika A: Forcat dhe lëvizja  
Kapitulli 2: Lëvizja dhe forma  
Tema mësimore 7:  Forcat e baraspeshuara dhe forcat e 
pabaraspeshuara. (2.4). 

Situata e të nxënit:     
� Tërheqja e litarit. 
� Tërheqja e një objekti nga dy forca që formojnë 

kënd midis tyre. 
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe: zgjidhja problemore dhe paraqitja e saj. Nxënësi: 



 
 

� mendon, kujton dhe dallon forcat si vektorë, veprimet e mbledhjes së tyre kur janë me drejtime të njëjta dhe të 
ndryshme; 

� bën lidhjen ndërmjet tyre si madhësi fizike dhe dallon madhësitë vektoriale nga ato skalare;  
� kryen mbledhjen e forcave me drejtim të njëjtë dhe të ndryshëm, dhe tregon nëse forcat janë të barazpeshuara; 
� analizon forcat kur drejtimet e tyre formojnë kënd ose jo dhe ndërton shumën; 
� kryen eksperimente, tregon duke arsyetuar matematikisht, se kur forcat barazpeshohen ose nuk barazpeshohen 

dhe kuptimin e forcës ekuilibruese dhe shkaqet e lindjes së fërkimit kur trupat fillojnë të lëvizin me sipërfaqe 
takimi;  

� zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga teksti i nxënësit Fizika X, libri i punës, për të kuptuar forcën 
ekuilibruese dhe joekuilibruese. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas 
temës mësimore. Nxënësi:  

� përdor vektorët për të identifikuar llojet e forcave 
që baraspeshohen (ekuilibrohen) ose jo; 

� tregon situata të ndryshme, kur mbi trupin 
veprojnë forca me drejtime të ndryshme dhe 
gjetjen e forcës ekuilibruese, si forca e kundërt e 
forcës rezultante; 

� provon se kur forcat ekuilibrohen, trupi nuk 
ndryshon mënyrën e lëvizjes; 

� vrojton figurën dhe eksperimenton tërheqjen me 

litar.        

Fjalët kyçe: diagram i forcave, forcë ekuilibruese, forcë 
joekuilibruese, forca rezultante, rregulla e paralelogramit, 
fërkimi, llojet e fërkimit, tërheqje, 

litari.  

 
 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, 
aparati matematikor mbi forcat ekuilibruese, joekuilibruese 
dhe fërkimin  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, TIK, mjedisi dhe shoqëria. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. 
Organizimi i orës së mësimit. 
Parashikimi i njohurive: nxënësi tregon teorikisht dhe eksperimentalisht, kuptimin e forcës ekuilibruese dhe joekuilibruese. 
Mësuesi ndihmon nxënësit të sjellin shembuj të ndryshëm, të zbatimit në praktikë të forcës ekuilibruese dhe 
joekuilibruese. Ndërtimi i njohurive: Nxënësi punon individualisht në fletore, vizaton vektorët e forcave ekuilibruese dhe 
joekuilibruese, duke u orientuar nga figura 2.7, fq 21, si dhe gjen shumën e tyre. Ai mësohet të dallojë llojet e forcave dhe 
diskuton mbi përfundimet e arritura.  

                              
 
Ai zgjidh problemin kërkimor në lidhje me forcat me drejtime të ndryshme me rregullën e paralelogramit dhe dallon 



 
 

ndryshimin në mbledhjen e vektorëve me drejtime të njëjta, zbatimin në raste që lidhen me jetën reale, nën vëzhgimin e 
mësuesit.                         
Nxënësi mëson të gjejë drejtimin, kahun e vlerën numerike të forcës rezultante, duke zbatuar rregullën e paralelogramit. 
Mësuesi inkurajon nxënësit të hulumtojnë dhe të ushtrojnë forca me drejtime të ndryshme mbi trupa, të gjejnë shumën 
vektoriale dhe forcën ekuilibruese të tyre. 
Përforcimi i të nxënit: mësuesi zhvillon me nxënësit ushtrimin 4, fq. 27, për forcat dhe llojet e tyre, në gjetjen e shumës së 
forcës rezultante, në rastin kur trupi lëviz në rrafsh horizontal.  
Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit:  1. ………………                2. ……………………            3. ……………… 
Mësuesi vlerëson nxënësin për shprehitë teorike fizike, matematikore, mjedisore dhe digjitale e praktike, mban shënimet 
përkatëse për punën në grup të nxënësve, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: ushtrimet 4, 5, 6, fq. 16-17.  
Ndërton diagramën e forcave, që veprojnë mbi një trup kur ai ngjitet, zbret ose qëndron në rrafshin e pjerrët.  
Gjen rezultanten e forcave kur trupi ngjitet, zbret, qëndron në ajër ose në ujë. Paraqet diagramin e forcave dhe gjen forcën 
baraspeshuese. 

 

                                                                 PLANIFIKIM DITOR – TEMA MËSIMORE 8 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika  X Shkalla: 5 Klasa: X-A 
Tematika A: Forcat dhe lëvizja  
Kapitulli 2: Lëvizja dhe forma  
Tema mësimore 8: Fërkimi (2.5) 

Situata e të nxënit: Studimi i fërkimit me aparatin e 
treguar në figurën 2.9, në faqen 23. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe: demonstrim eksperimental i fërkimit  
Nxënësi:  

� identifikon me eksperimente lindjen e fërkimit, kur trupat fillojnë të lëvizin me sipërfaqe takimi; 
� vizaton drejtimin dhe kahun e forcës së fërkimit në natyrë, ndërton diagramin, si forcë frenuese; 
� ndërton rezultantet e forcës tërheqëse F dhe të fërkimit f me drejtim të njëjta e kahe kah të kundërta; 
� punon në grup dhe vizaton vektorët e forcave paralele me drejtimin e lëvizjes, gjen shumën e tyre, dallon llojin e 

tyre, diskuton mbi përfundimet e arritura, në secilin nga rastet e figurave më poshtë;  
� zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga teksti i nxënësit Fizika s 10, libri i punës, për të mësuar 

kuptimin e forcës së fërkimit dhe kuptimin fizik të saj. 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� përshkruan pse trupat e ngadalësojnë lëvizjen nën veprimin 
e forcës së fërkimit në raste të ndryshme në jetën e 
përditshme, si forcë që kundërshton lëvizjen dhe vrojton 
lëvizjen e makinave të garave gjatë frenimit; 

� eksperimenton për të zbuluar fakte reale mbi fërkimin dhe 
llojet, forcën e fërkimit, madhësinë, drejtimin e kahun e saj; 

� përkufizon forcën e fërkimit në lëvizjen me sipërfaqe takimi 
të trupit; 

� tregon veprimin e forcës së fërkimit te makinat dhe të 
rezistencës së ajrit e të ujit, si forca frenuese që 
kundërshtojnë lëvizjen, në rastet kur trupi ngjitet ose zbret;  

� diskuton mbi rëndësinë e fërkimit në jetën e përditshme, si e 
dobishme dhe e dëmshme.  

Fjalët kyçe: forcë fërkimi, rezistencë e ajrit dhe e 
ujit, llojet e fërkimit, aparat për shqyrtimin e 
fërkimit. 
 

 



 
 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, paraqitjet 
matematikore të vektorëve dhe veprimet me to, trupa që rrëshqasin 
në lidhje me njëri-tjetrin me ashpërsi të ndryshme.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 
ndërkurrikulare: matematika, TIK-u, mjedisi dhe 
shoqëria, gjuhët dhe komunikimi (anglisht).   

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. 
Organizimi i orës së mësimit. Punë në grup 
Parashikimi i njohurive: nxënësi diskuton rreth problemeve të:  

� karakterit frenues të forcës së fërkimit të trupave, që lëvizin në lidhje me njëri-tjetrin me sipërfaqe takimi;  
� mënyrës si veprojnë ato kur veprojnë veçmas apo së bashku; 

               
 

� si është vlera, drejtimi dhe kahu i saj në lidhje me drejtimin e lëvizjes;                                    
� si ndikon forca e fërkimit në lëvizjen e trupit. 

Mësuesi e ndihmon nxënësin të dallojë llojet e forcave të fërkimit, të përcaktojë drejtimin, kahun dhe vlerën e tyre, si dhe 
llojet e ndryshme të fërkimit në jetën e përditshme (fig. 2.9, fq. 23; 2.10 faqe 24). Nxënësi sjell shembuj të ndryshëm, ku ai 
mendon se gjen zbatim forca e fërkimit dhe kur është më e madhe siguria gjatë frenimit, në rrugët me fërkim të madh apo 
në rrugët me ngrica. Ai e ndihmon nxënësin, të dallojë llojet e fërkimit të prehjes nga ai i rrëshqitjes dhe rrokullisjes. 
 Ndërtimi i njohurive: nxënësi punon në grup, vizaton vektorët e forcave tërheqëse F,  të fërkimit f, sipas drejtimit të 
lëvizjes, gjen shumën e tyre, dallon llojin e forcës, diskuton mbi përfundimet e arritura, në secilin nga rastet e figurave më 
poshtë:  

                                                                            
 a. forcat horizontale             b. forcat sipas drejtimit të rrafshit të pjerrët        c. forcat që veprojnë te këmba e alpinistes. 
Ai zgjidh problemin kërkimor në lidhje me forcat frenuese, distancën e frenimit dhe shpejtësinë e frenimit.  
Nxënësi paraqet punët e kryera, debaton për forcat në natyrë dhe në jetën e përditshme, duke treguar në mënyrë digjitale 
dhe me ndihmën e mësuesit zbatime konkrete të fërkimit në jetën reale.  
Mësuesi e inkurajon nxënësin dhe e orienton se si të hulumtojë mbi llojet e forcave të fërkimit, kur janë të dobishme dhe 
kur të dëmshme. 
Përforcimi i të nxënit: mësuesi zhvillon me nxënësit ushtrime për forcat e fërkimit, ndikimin në lëvizje dhe frenim, si dhe 
matjen e distancës së frenimit. Gjen në raste të ndryshme rezultanten e forcave F dhe f paralele, pikërisht me problemat 8-
9, fq.27-28, ushtrimet 1, 2, 5, dhe në fund nxjerr konkluzionet bashkë me nxënësit.  
Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit:  1. .……………     2. …………………        3. …………………         Mësuesi vlerëson nxënësin për 
shprehitë teorike fizike, matematike, mjedisore, digjitale dhe praktike, mban shënimet përkatëse për punën individuale të 
nxënësit, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: ushtrimet 4, 7, fq. 27-28. 
Gjen rezultanten e forcave me drejtime të njëjta, që veprojnë mbi një trup, i cili lëviz në rrafsh:  
a. horizontal, b. vertical, c. të pjerrët, nën veprimin e një force të jashtme F dhe të forcës së fërkimit f, paralele me rrafshin. 
Paraqet diagramin vektorial të forcave dhe gjen rezultanten e tyre. Masa e trupit merret e papërfillshme. 

 

                                                             



 
 

PLANIFIKIM DITOR - TEMA 9 

Fusha:   Shkenca natyrore  Lënda:  Fizika X 
 

Shkalla: 5 Klasa: X 

Tematika A: Forcat dhe lëvizja  
Kapitulli 2: Lëvizja dhe forma  
Tema mësimore 9. Ndryshimi i formave. Ndryshimet përkohshme të 
formës. Ligji i Hukut (2.6; 2.7).    

Situata e të nxënit: veprimtari praktike. Studimi i 
ligjit të Hukut.  
Kërkim: studion vetitë elastike të sustës, duke varur 
ngarkesa të barabarta në të, për të matur 
ndryshimin e përkohshëm të gjatësisë. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Nxënësi: 
� mendon dhe komunikon me të tjerët mbi bazën e studimit të grafikëve të varësisë në përpjesëtim të drejtë y = kx; 
� bën lidhjen matematikore të madhësive skalare dhe tregon paraqitjen grafike, tabelore në funksion të njëra-

tjetrës;  
� analizon grafikët e varësisë lineare dhe hiperbolike dhe eksperimenton mbi to; 
� zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga teksti i nxënësit Fizika s X, libri i punës, për të kuptuar lidhjen 

ndërmjet ndryshimit të forcës dhe shformimit (zgjatjes) te sustat elastike.  
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� tregon me ilustrime situata të ndryshme, kur mbi trupin 
veprojnë forca shformuese, që i ndryshojnë atij formën faqe 
24, fig. 2.11, i cili mund të jetë shformim i përhershëm 
plastik, shformim i përkohshëm ose shformim elastik; 

� përshkruan dhe demonstron, se si Huku mati zgjatjen e 
sustës shkaktuar nga ngarkesa të ndryshme dhe kuptimin e 
kufirit të elasticitetit; 

� eksperimenton dhe analizon përfundimet grafike për të 
zbuluar fakte reale mbi moszbatimin e ligjit të Hukut te 
shiritat elastikë. 

             

Fjalët kyçe: ndryshim i formës, forcë elastike, 
shformim elastik, shformim plastik, koeficient 
elastik, kufi i elasticitetit, ligji i Hukut, susta, telat, 
shirita elastikë.  

       
 

             
Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, aparati 
matematikor (paraqitja tabelare, grafike) mbi lidhjen e forcës me 
zgjatjen.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 
ndërkurrikulare: matematika, TIK, mjedisi dhe 
shoqëria. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: demonstrim, diskutim, eksperiment, punë në grupe. 
Organizimi i orës së mësimit.  
Parashikimi i njohurive: nxënësi tregon teorikisht dhe me eksperiment, kuptimin e ligjit të Hukut.  
Mësuesi i ndihmon nxënësit të sjellin shembuj të ndryshëm, ku gjen zbatim forca elastike.  
Ndërtimi i njohurive: nxënësi punon individualisht në fletore, vizaton vektorët e forcës rëndesës dhe asaj elastike, duke u 
orientuar nga figura 2.12, faqe 25, si dhe gjen shumën e tyre.  

� Ai fton një grup tjetër të provojë ndryshimin e përkohshëm të formës së sutës elastike, duke varur ngarkesa në 
çengelin e saj dhe një grup të tretë, për të matur gjatësitë e sustës në çdo rast, i cili provon se kur G = Fe, trupi i 
varur nuk lëviz; 

� grupi tjetër regjistron të dhënat e vlerave të masës dhe të gjatësisë së sustës në tabelë, ndërton grafikun e varësisë 
së Fe ≈ x 

Nxënësi zgjidh eksperimentalisht problemin kërkimor mbi studimin e ligjit të Hukut dhe diskuton shmangien te shiritat 



 
 

elastikë prej tij. 
Përforcimi i të nxënit: mësuesi zhvillon me nxënësit diskutime mbi varësinë e forcës elastike nga shformimi. Ata shprehin 
mendimin e tyre në mënyrë kritike me logjikë dhe me argumente. 
Vlerësimi: do të vëzhgohen të gjithë nxënësit sipas grupeve. 
Mësuesi vlerëson nxënësin për shprehitë teorike fizike, matematikore, mjedisore dhe digjitale, praktike, mban shënimet 
përkatëse për punën në grup të nxënësve, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: ushtrimet 10, fq. 29.  
Paraqet punën praktike të kryer në klasë në fletoren e detyrave, ku pasqyron të gjithë hapat e ndjekur për kryerjen e saj. 

 

TEMATIKA A: FORCAT DHE LËVIZJA  
KAPITULLI 3: FORCAT DHE LËVIZJA  

 

                                                                       PLANIFIKIM DITOR – TEMA 10 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X  
 

Shkalla: 5 Klasa: X 

Tematika A: Forcat dhe lëvizja  
Kapitulli 3: Forcat dhe lëvizja  
Tema mësimore 10. Forca, masa dhe nxitimi. Ligji II i Njutonit 
(3.1). 

Situata e të nxënit: metoda matematike, ilustruese, 
eksperimentuese, diskutimi, punë e drejtuar.  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Zgjidhja problemore: 
� mendon dhe komunikon me të tjerët matematikisht për studimin e lëvizjes së trupit, lidhjes midis masës (madhësi 

skalare) dhe nxitimit e forcës (madhësi vektoriale). 
� zbaton në mënyrë të pavarur ligjin II të Njutonit dhe udhëzimet e dhëna nga teksti i nxënësit Fizika X, libri i punës, 

për të kuptuar lidhjen mes forcës, masës e nxitimit, mbështetur në koncepte matematikore dhe me natyrën 
tërheqëse të mjedisit përreth nesh.   

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� përkufizon ligjin II të Njutonit; 
� zbaton ligjin II të Njutonit në llogaritjet e forcës, masës, 

nxitimit dhe e heton eksperimentalisht; 
� shpjegon se masa inerciale është madhësia e cila tregon 

aftësinë që ka trupi për të mos e ndryshuar lehtë 
shpejtësinë vektoriale, që përcaktohet  edhe si raport i 
forcës me nxitimin;  

� zbaton formulat që lidhin forcën, masën, shpejtësinë dhe 
nxitimin për të shpjeguar si ndryshojnë ato në varësi të 
njëra-tjetrës. 

� lexon në anglisht materiale mbi ligjin II të Njutonit. 
 

Situata e të nxënit: matematikore, ilustruese, 
eksperimentuese, diskutimi, loja me role, gjuhët dhe 
komunikimi (anglisht). 

 
 

 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, aparati 
matematikor mbi lidhjen vektor-skalar në formulë, grafik dhe 
praktik. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 
ndërkurrikulare: matematika, TIK, mjedisi dhe 
shoqëria, gjuhët dhe komunikimi (anglisht). 



 
 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. 
Organizimi i orës së mësimit. 
Parashikimi i njohurive: nxënësi vizaton në fletore trupa si në fig. 3.2, faqe 29, ku tregon lidhjen vektor-skalar, mes 
nxitimit, masës dhe forcës. Ai mëson se si ndikojnë forcat në lëvizjen e objekteve, veçanërisht në kuptimin e sigurisë së 
makinës. Eksperimenton lidhjen mes masës, forcës e nxitimit. Mësuesi e ndihmon nxënësin të sjellë shembuj të ndryshëm, 
ku gjen zbatim fakti, se trupat nën veprimin e forcave lëvizin dhe fitojnë nxitim.  

                                                                          
Ndërtimi i njohurive: nxënësi punon individualisht, duke realizuar vetë eksperimente me mjete të thjeshta, për të gjetur 
lidhjen mes nxitimit, masës dhe forcës. Mësuesi e ndihmon atë që të provojë eksperimentalisht dhe me metoda 
matematike nëpërmjet relacionit midis të dhënave të marra nga matjet, se:  
a. nxitimi është në përpjesëtim të drejtë me forcën;  
b. nxitimi është në përpjesëtim të zhdrejtë me masën.  
Nxënësi:  

� kryen matje në eksperimentin sipas fig. 3.3, fq. 30, dhe i hedh të dhënat në grafik;  
� provon eksperimentalisht se varësia a(m) është hiperbolike dhe a(F) përpjesëtimore.  

Pyetja që lind është: pse trupat fitojnë nxitim nën veprimin e një force? Si përcaktohet ai, cili është kuptimi fizik i forcës? 
Rivlerëson njohuritë e marra me eksperimente, kryen matje, tregon lidhjen forcë-masë-nxitim, sipas ligjit II të Njutonit. 
Diskuton me të tjerët, mbi përfundimet e arritura, shkruan formulën fig. 3.7, fq. 31, e zbaton atë, ndërton grafikët. Shih fig. 
3.4; 3.5; 3.6; faqe 30, 31.   
Përforcimi i të nxënit: mësuesi vëzhgon nxënësit në interpretimin e shembullit të pare të në fq. 32, ndihmon nxënësit në 
zgjidhjen e ushtrimeve mbi ligjin II të Njutonit dhe ushtrimet 1, 2, fq. 38.  
Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit:  1. ………………..              2. ……………………              3. ……………… 
Mësuesi vlerëson nxënësit për shprehitë teorike fizike, matematikore, mjedisore, digjitale, praktike, mban shënime për 
secilin nxënës për punën individuale dhe në grup, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe në detyrat praktike.  
Detyrat dhe puna e pavarur: ushtrimet 3, fq. 38. 
Mësuesi e orienton nxënësin të kujtojë njohuritë mbi peshën, masën dhe të tregojë ndryshimin ndërmjet tyre.  
Ushtrim: Gjeni forcën që vepron mbi trupin me masë 40 kg, nëse niset me shpejtësi 2 m/s dhe mbas 3 s arrin shpejtësinë 5 
m/s. 

 

PLANIFIKIM DITOR - TEMA 11 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X  
 

Shkalla: 5 Klasa: X-A 

Tematika A: Forcat dhe lëvizja  
Kapitulli 3: Lëvizja dhe forma  
Tema mësimore 11: Veprimtari praktike. Ligji II i Njutonit.  

Situata e të nxënit: hulumtim-kërkimi i marrëdhënies 
ndërmjet forcës, masës dhe nxitimit, duke ndryshuar 
masat që vendosen në karrocën e laboratorit. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe: kërkim, hulumtim, eksperimentim.  
Kërkim: nxënësi hedh idenë e zbulimit eksperimental të varësisë së nxitimit nga forca dhe masa, me matje të drejtpërdrejta 
duke përdorur karrocën eksperimentale, e cila lëviz në rrafsh horizontal, të cilat i rregjistron me metodën tabelore e 
grafike, nga ku e nxjerr këtë varësi ndërmjet tyre, si dhe gradientin e nxitimit nga forca.   
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� vrojton fig. 3.4; 3.5; 3.6; 3.7 dhe eksperimenton; 

Fjalët kyçe: ligji II i Njutonit, masa, forca, nxitimi, 
karroca eksperimentale, gurë peshimi, fije e 
pazgjatshme, mbështetëse horizontale. 



 
 

� dallon varësinë në përpjesëtim të drejtë të nxitimit nga 
forca, kur e ndryshon atë dhe nuk ndryshon masën e 
trupit;  

� dallon varësinë në përjesëtim të zhdrejtë të nxitimit nga 
masa e trupit, kur nuk e ndryshon forcën; 

� formulon ligjin II të Njutonit në formën: a = F/m; 
� Jep argumente mbi zbatimin e tij në jetën reale; 
� diskuton mbasi dallon detaje në grafikët a(m) dhe 

a(1/m);  
� jep kuptimin fizik të Forcës 1N = 1kg m/s2 
� shikon në monitor raste të zbatimit të ligjit II të Njutonit 

në jetën reale. 

 

 
              a=F/m                                 F=m·a  

   

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti.  Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, TIK, mjedisi dhe shoqëria. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: hulumtim-kërkim-eksperiment, punë në grupe. 

Organizimi i orës së mësimit. 
Parashikimi i njohurive: nxënësi zbulon eksperimentalisht ligjin II të Njutonit mbi varësinë e nxitimit nga forca dhe nga 
masa, me matje të drejtpërdrejta, duke zbuluar varësinë e nxitimit nga masa dhe forca, si në figurën 3.3, fq.30. 
 Ndërtimi i njohurive: mësuesi fton nxënësit të ndarë në grupe pune për hulumtim, eksperiment, matje, llogaritje, ndërtim 
grafikësh dhe tabelash dhe në fund të arrijnë në përfundime. Nxënësi bën përgatitjet, me ndihmën dhe orientimin e 
mësuesit, për zhvillimin e eksperimentit. 
Kryen eksperimentin.    

                                                                                     
 
Bën matjet e forcës dhe të masës në disa faza:  

� mban konstante forcën dhe ndryshon masën, njehson nxitimin, regjistron të dhënat, ndërton grafikun e 
varësisë së nxitimit nga masa; 

� mban konstante masën dhe ndryshon forcën, njehson nxitimin, regjistron të dhënat, ndërton grafikun e 
varësisë së nxitimit nga forca; 

a. arrin në përfundimin se nxitimi a është në përpjesëtim: 
� të zhdrejtë me masën;  
� të drejtë me forcën F. 

b. zbulon eksperimentalisht ligjin II të Njutonit në formën: a = F/m. Punon në grup dhe  plotëson tabelat: 
Masa (nuk ndryshon)      
Forca (ndryshon)      
Nxitimi   a∞ F      

 
Masa (ndryshon)       
Forca (nuk ndryshon)      



 
 

Nxitimi   a∞ m    
Nxitimi    a∞1/m       

Diskuton përfundimet nga grafikët e ndërtuar, hulumton ligjin II të Njutonit në natyrë.  
                                                                         Llogaritja e gabimit absolut 
Nëse forca matet me dinamometër me ndarje më të vogël 0.1 N, gabimi absolut është ∆F = 0.05 N dhe nëse masa matet 
me g dhe ndarja më e vogël e aparatit matës është 1gr, atëherë gabimi absolut i masës është gjysma e ndarjes më të vogël 
të aparatit mates, pra, ∆m = ½ = 0.5 gr, duke supozuar se a = 1.2 m/s2. Ligji II I Njutonit shkruhet: 
                                                                                    a = F/m, nga ku gjendet gabimi relativ dhe absolut  
                                            ∆a/a = ∆F/F + ∆m/m      ∆a = a (∆F/F +  ∆m/m) = 1.2 (0.05/0.1 + 0.05/0.5) m/s2 = 0.7m/s2 
                                                                                      a = amatur ± ∆a   a = 1.2 ± 0.7 m/s2 
Vlerësimi: mësuesi vëzhgon nxënësit për punën në grup, shprehitë teorike e praktike të fituara, matematikore, mjedisore 
dhe digjitale, mban shënimet përkatëse për punën në grup të nxënësve, bën vlerësimin në praktikë. 

Detyrat dhe puna e pavarur:  
Gjen nxitimin e karrocës eksperimentale në varësi të masës m dhe forcës F. Paraqet me figurë eksperimentin, tabelat, 
varësitë a(F) dhe a(m) a(1/m), ligjin II të Njutonit, grafikët dhe llogaritjen e gabimit. Filmon gjithë veprimtarinë praktike, ia 
dorëzon mësuesit për dosjen e nxënësit. 

 

PLANIFIKIM DITOR - TEMA 12 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X Shkalla: 5 Klasa: X 
Tematika A: Forcat dhe lëvizja  
Kapitulli 3: Forcat dhe lëvizja  
Tema mësimore 12. Fërkimi dhe frenimi. Largësia e ndalesës së 
sigurt. 3.1/fq. 32-34 .  

Situata e të nxënit: Eksperimente të thjeshta për 
matjen praktike të kohës së reagimit dhe të shpejtësisë 
së frenimit.    

Kodi rrugor dhe rëndësia e njohjes dhe e respektimit të 
tij. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Zgjidhja problemore dhe eksperimentale. 
Nxënësi:  

� mendon dhe komunikon me të tjerët për bazën e studimit të të dhënave të marra nga eksperimenti dhe llogarit 
kohën, shpejtësinë dhe distancën e frenimit; 

� përdor lidhjen matematikore ndërmjet kohës, distancës, shpejtësisë e nxitimit, i paraqet ato vektorialisht dhe 
analitikisht. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� vrojton lëvizjen e ngadalësuar të trupave gjatë frenimit, 
mat kohën e reagimit dhe distancën e frenimit;  

� shpjegon metodat e matjes së kohës së reagimit të 
njeriut, bën matje të thjeshta; 

� shpjegon faktorët që ndikojnë në distancën e frenimit 
gjatë lëvizjes në rrugë të automjeteve të transportit dhe 
pasojat e moszbatimit të saj; 

� shpjegon rreziqet e shkaktuara nga frenimi i madh dhe 
tregon forcat që veprojnë për të kuptuar e zbatuar 
rregullat e qarkullimit rrugor; 

� llogarit me përafërsi shpejtësinë, nxitimin, kohën, 
distancën dhe forcat që veprojnë në nxitime të mëdha, 

Fjalët kyçe:  fërkim, frenim, distancë, ndalesë e sigurt, 
shpejtësi fillestare e frenimit, forcë frenuese. 
 

 
 



 
 

në transportin rrugor; 
� bën zgjidhje të bazuara në informacione dhe përvoja të 

drejta, për mbrojtjen e shëndetit nga rreziqe të 
ndryshme në jetën e përditshme për ndalesë të sigurt.   

                       
Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, 
aparati matematikor, formula, figura dhe diagrami i forcave, 
ndalesa e sigurt. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, TIK-u, mjedisi dhe shoqëria, gjuhët dhe 
komunikimi (anglisht), digjitale.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: loja me role, eksperiment, diskutim e debat për sigurinë rrugore.    
Organizimi i orës së mësimit. 
Parashikimi i njohurive: nxënësit i krijohen mundësi të kuptojë dukuritë gjatë frenimit, teorikisht dhe në realitet, të 
vrojtojë, të bëjë dialog, nëpërmjet lojës me role, duke intervistuar mësuesin dhe nxënësit e tjerë të klasës, gjatë simulimit 
të ngjarjeve reale. Nxënësi provon eksperimentalisht ekzistencën e forcave rezistente, për shkak të ashpërsisë së 
sipërfaqeve takuese.  
Ndërtimi i njohurive: Nxënësi: 

� punon individualisht në fletore, vizaton vektorët e forcave që veprojnë mbi trupin G, N, Ft dhe f, tregon pse 
praktikisht te trupi vepron vetëm forca e fërkimit, gjatë frenimit; 

� zgjidh problemin kërkimor të drejtimit, kahut e nxitimit frenues, gjen kohën dhe distancën për shkak të frenimit; 
� dallon ndryshimin mes një vlere të çastit të shpejtësisë dhe asaj në fund të lëvizjes.  
� gjen nxitimin a = F/m dhe më pas kujton formulat e Kinematikës, me lojë formulash të sakta dhe të gabuara.  

                V = V0 + at (V = 0) del se Vo + at = 0 dhe akoma xnd = vot + at2/2 dhe v2 - vo
2 = 2a xnd nga ku  xnd = -vo

2/2a; 
� hulumton forcat e rezistencës në natyrë.  
� bashkëpunon me mësuesin e qytetarisë dhe mjekun duke simuluar nëpërmjet lojës me role, rolin e rregullave të 

ndihmës së shpejtë në aksidentet rrugore dhe tregon parimin e punës së frenave të biçikletës dhe të makinës (shih 
fig. 3.8, fq. 32).  

Përforcimi i të nxënit: mësuesi zhvillon ushtrime praktike dhe diskuton në klasë për raste nga jeta reale, mënyrat për 
ndalim të sigurt, mbi ruajtjen e shëndetit, në varësi të cilësisë së rrugës, gomave, këpucëve, ku lëviz makina apo individi. 
Interpreton ushtrimin 1 të zgjidhur, fq. 32 dhe fig. 3.10; 3.11. 
Nxënësi zbaton njohuritë e marra në ushtrimin 5, faqe 39, i orientuar nga mësuesi, i cili e orienton se si të diskutojë mbi 
përvojat personale gjatë frenimit, në ecje, lëvizje me makinë, biçikletë, motor në rrugë me fërkim të madh.   
Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit:  1. ………………              2. ………………              3. …………… 
Mësuesi vlerëson nxënësit për shprehitë teorike e praktike matematikore, mjedisore dhe digjitale, mban shënimet 
përkatëse për punën në grup të nxënësit, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur:  ushtrimi 7, fq. 39, rregullat për siguri në rrugë me fërkim të madh. Pyet prindërit apo të 
afërmit mbi rregullat e ndihmës së shpejtë dhe i zbaton në një lojë familjare apo elektronike. 
Zbaton njohuritë mbi kinematikën dhe ligjet e Njutonit. Vizaton diagramin e forcave mbi trupin në frenim deri në ndalim, 
tregon arsyen e veprimit praktik të forcës së fërkimit.   
Mat distancat, kohën e frenimit, shpejtësinë, kur lëviz me makinë, biçikletë, në këmbë, me orë, celular apo me GPS.

 

                                                            PLANIFIKIM DITOR - TEMA 13  

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X  
 

Shkalla: 5 Klasa: X-A 

Tematika A: Forcat dhe lëvizja  Situata e të nxënit: hulumtim, kërkim, ilustrim, 



 
 

Kapitulli 3: Forcat dhe lëvizja  
Tema mësimore 13: Nxitimi për shkak të rëndesës. Pesha (3.2; 
3.3). 

eksperimentim i rënies së lirë të topit të pingpongut. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe: hulumtim, kërkim, eksperimentim për gjetjen e fortësisë gravitacionale.  
Nxënësi: 

� tregon e zbaton ndikimin e rëndesës në jetën reale dhe kuptimin e peshës së trupit për shkak të rëndesës; 
� jep përgjigje se pse aeroplanit i duhet të përshkojë njëfarë largësie në pistë, përpara se të ngrihet në ajër.hedh ide, 

hulumton dhe zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga teksti i nxënësit Fizika Xs X, libri i punës, për të 
kuptuar konceptin peshë e trupit dhe fortësinë e fushës gravitacionale. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� përkufizon peshën; 
� përshkruan si matet ajo dhe bën lidhjen mes peshës së 

trupit dhe fortësisë së fushës gravitacionale (g);  
� llogarit peshën; 
� përshkruan, provon rënien e lirë, sipas fig. 3.12, fq. 34;  
� njehson nxitimin e rënies së lirë ose fortësinë sipas 

formulës  a = V - V0/t = 9.8m/s2 referuar figurës;  
� mëson kuptimin e fortësisë së fushës së gravitetit; 
� jep ide krijuese dhe inovative mbi shkakun e lëvizjeve 

reale, mbi kushtet e peshës;  
� provon se, kur forca e rëndesës dhe e rezistencës së ajrit 

baraspeshohen, pesha P = mg. 

Fjalët kyçe: masë, nxitim në rënien e lirë, pesha, fortësi 
e fushës gravitacionale, rënie e lirë, 9.8 m/s2 
                         Pesha = m · g 

                   
         

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, rënia e 
lirë e trupave. 
 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, TIK-u, mjedisi dhe shoqëria, gjuhët dhe 
komunikimi (anglisht). 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Organizimi i orës së mësimit: ilustrim, hulumtim, kërkim. 
Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� ilustron situata të ndryshme të njehsimit të nxitimit në rënien e lirë;  
� jep ide për përfundimet e eksperimentit me trupat që bien, njehson nxitimin; 
� tregon se pesha është forca që vepron te trupi për shkak të rëndesës, P = m x g; 
� hulumton, kërkon dhe filmon trupa në rënie të lirë dhe mat nxitimin g; 

� i paraqet ata duke interpretuar peshën si forcë që vepron për shkak të gravitetit dhe lëvizjen e rënies së lirë të 
trupave; 

� kërkon dhe gjen informacion, analizon përfundimet, zbulon fakte reale mbi peshën e trupave. 

Ndërtimi i njohurive: mësuesi realizon eksperimentalisht me ndihmën e nxënësve rënien e një trupi, mat largësitë në 
çfarëdo intervalesh kohe të barabarta, ose përdor fig. 3.12, fq. 34, përcakton raportin e rrugëve në intervale kohe të 
barabarta, kur nxitimi është g = 9.8 m/s2. 
Nxënësi mëson ndryshimin ndërmjet masës dhe peshës së një trupi.  
Përforcimi i të nxënit: mësuesi zhvillon me nxënësit ushtrimin 7, fq. 39.  
Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit:  1. .………..               2. …………..             3. ………………… 
Mësuesi vlerëson nxënësit për shprehitë teorike fizike, matematikore, mjedisore dhe digjitale, si dhe ato praktike, mban 
shënimet përkatëse për punën në grup të nxënësit, për vlerësimin tremujor në vijueshmëri dhe praktik.  
Detyrat dhe puna e pavarur: ushtrimi 8, fq. 39.  
Nxënësi vizaton në fletore trupin në rënie të lirë, peshën e trupit: P = mg dhe gjen fortësinë e fushës gravitacionale: g = P/m 



 
 

nëse m = 30 kg dhe P = 240 N.  

 

                                                        

                                                PLANIFIKIM DITOR - TEMA MËSIMORE 14  

Fusha: Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X 
 

Shkalla: 5 Klasa: X-A 

Tematika A: Forcat dhe lëvizja  
Kapitulli 3: Forcat dhe lëvizja  
Tema mësimore 14: Rezistenca e ajrit, shpejtësia fundore (3.3). 

Situata e të nxënit: Veprimtari praktike: hulumtimi 
i shpejtësisë fundore; ndërtimi i modelit të 
parashutës. 
 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Zgjidhja problemore nëpërmjet hulumtim-kërkimit dhe eksperimentit:  
� mendon dhe komunikon matematikisht mbi çastin kur trupi arrin shpejtësinë fundore; 
� paraqet vektorët e forcave në diagramë; 
� analizon grafikët e varësisë lineare dhe jolineare nga koha, për shpejtësinë fundore; 
� hedh ide, hulumton dhe zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga teksti i nxënësit Fizika X, libri i punës, 

për të kuptuar ndryshimin e shpejtësisë fundore dhe shpejtësisë së çastit të trupit në rënie të lirë në pika të 
ndryshme; 

� zbaton ekesperimentalisht ndikimin në jetën e përditshme të rëndesës dhe shpejtësisë fundore gjatë rënies. 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� mëson kuptimin e shpejtësisë fundore (terminale) teorikisht 
dhe në mënyrë digjitale, në rastin konkret zbatimi te 
parashutistët; 

� hulumton dhe kërkon mbi shpejtësinë terminale të lëvizjes 
së trupit në ajër dhe në ujë; 

� jep ide krijuese dhe inovative mbi shkakun e lëvizjeve reale, 
mbi kushtet e arritjes së shpejtësisë fundore dhe ndikimi i 
formës në rënien e trupit; 

� provon se, kur forca e rëndesës dhe e rezistencës së ajrit 
baraspeshohen, arrihet shpejtësia terminale; 

� diskuton mbi kushtet e arritjes së shpejtësisë fundore dhe 
ndikimin e formës në rënien e trupit realisht; 

� interpreton figurat 3.13, fq 36. 

Fjalët kyçe: shpejtësi fundore, parashutë, model 
parashute.  
 Shpejtësia fundore në ajër dhe në lëng 

               
                               model parashute             

                     
Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, aparati 
matematikor, internet, tekste alternative. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 
ndërkurrikulare: matematika, TIK-u, mjedisi dhe 
shoqëria. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: hulumtim, kërkim dhe diskutim. 
Organizimi i orës së mësimit. Parashikimi i njohurive.  
Nxënësi: 

� tregon me ilustrime situata të ndryshme se, kur trupat bien në rënie të lirë, shfaqet forca e fërkimit, krahas forcës 
së rëndesës. Argumenton çfarë ndodh dhe pse ndodh; 



 
 

� jep ide për përfundimet  e eksperimentit me trupa që bien dhe shfaqjen e rezistencës së ajrit apo ujit;  
� provon se kur forca e rëndesës dhe e rezistencës së ajrit ose ujit që veprojnë mbi trupat në rënie baraspeshohen. 

Shih paraqitjen vektoriale fig 3.13 (ekuilibrohen), ata arrijnë shpejtësinë konstante fundore; 
� hulumton, kërkon, eksperimenton, paraqet me filmime dhe interpreton lëvizjen e parashutave; 
� zbulon fakte reale dhe teorike për shpejtësinë fundore, me pamje dy dhe tridimensionale dhe elektronike. 

Ndërtimi i njohurive: mësuesi e ndihmon nxënësin të ndërtojë modelin e parashutës, duke zbatuar njohuritë e lëvizjes dhe 
shpejtësisë fundore. Nxënësi diskuton se, kur duhet të hapet parashuta, sa është vlera e shpejtësisë fundore, hulumton në 
internet mbi shpejtësinë fundore, tregon ndonjë përvojë personale gjatë hedhjes nga lartësitë me parashutë ose gjatë 
hedhjes nga trampolina e pishinës.  
Kërkim mbi arritjen e shpejtësisë fundore të një trupi që zhytet në lëng (ujë dhe vaj).  
Nxënësi punon individualisht në fletore, vizaton figurat 3.13, 3.14, 3.15, 3.16. Vizatoni forcën rezistente dhe shpejtësinë 
fundore të parashutës:  

� në pikën e lëshimit,  
� gjatë përshpejtimit,  
� kur arrin shpejtësinë fundore, të shoqëruar me diagrame forcash. 

Interpretimi teorik i grafikut në fig. 3.16, fq. 36. Mësuesi inkurajon nxënësit të hulumtojnë shpejtësinë fundore në natyrë 
(lëvizja e zogjve dhe roli i krahëve e sqepit), si mund të ndryshojë në këtë rast ai llojin e lëvizjes, shpejtësinë dhe çfarë 
ndryshimi dhe ngjashmërie ka me parashutën, në rënien nga lart poshtë. 
Përforcimi i të nxënit: Mësues-i/ja zhvillon me nxënësit ushtrimin 10, fq. 39.  
Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit:  1. ……………….                      2. ………………          3. ……………… 
Mësuesi vlerëson nxënësit për shprehitë teorike fizike, matematikore, mjedisore dhe digjitale (si dhe ato praktike), mban 
shënimet përkatëse për punën në grup të nxënësve, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: ushtrimet 4, 5, 6, fq. 36-37.  
Vizaton forcat në fletore, gjen rezultanten e tyre dhe peshën e trupit, që lëshohet:  
          a. në çastin e hedhjes,   b. gjatë përshpejtimit,  c. kur arrin shpejtësinë terminale (fundore). 

 
 
TEMATIKA A: FORCAT DHE LËVIZJA  
KAPITULLI 4: SASIA E LËVIZJES DHE IMPULSI I FORCËS 
 

PLANIFIKIM DITOR – TEMA MËSIMORE 15 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X  
 

Shkalla: 5 Klasa: X 

Tematika A: Forcat dhe lëvizja  
Kapitulli 4: Sasia e lëvizjes dhe impulsi i forcës 
Tema mësimore 15: Sasia e lëvizjes. Njësia matëse. Sasia e 
lëvizjes dhe nxitimi (4.1; 4.2). 

Situata e të nxënit: Vëzhgimi i lidhjes së masës me 
shpejtësinë e trupave gjatë goditjes, njëri në prehje, ose të 
dy në lëvizje. Demonstrim. 

 
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Vëzhgim, demonstrim, punë e pavarur. 
Nxënësi: 

� ilustron, duke përdorur aparatin matematik, për të shpjeguar kuptimin e sasisë së lëvizjes dhe impulsit të forcës;  
� mendon dhe komunikon mbi sasinë e lëvizjes së trupit, si lidhje e një skalari (masa) me një vektor p = mv; 
� analizon varësinë lineare a(F) dhe hiperbolike a(m) të vlerave të madhësive fizike vektoriale e skalare; 
� zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga teksti Fizika X, libri i punës, për të kuptuar lidhjen masë-

shpejtësi, ligjin II të Njutonit për impulsin, mbështetur në koncepte matematikore dhe veçoritë e mjedisit. 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyçe:  masa, shpejtësia, sasia e lëvizjes, impulsi i 



 
 

temës mësimore. Nxënësi:  
� shpjegon impulsin si veti e lëvizjes së trupit dhe jep 

shembuj të tij gjatë goditjes; 
� përcakton momentin dhe përshkruan shembuj të tij 

në goditje; biçikletës, motorit, dyshekëve elastikë; 
� shpjegon se forca është e barabartë me shpejtësinë e 

ndryshimit të sasisë së lëvizjes dhe jep shembuj të 
elementeve të sigurisë, si: jastëkët e ajrit, rripi i 
sigurimit, kaskat e biçikletës, dyshekët gjimnastikorë; 

� lexon e shpreh në anglisht konceptet për impulsin e 
forcës dhe sasinë e lëvizjes. 

 

forcës, impulsi i trupit, goditje elastike, impuls i forcës F·∆t, 
ndryshim i sasisë së lëvizjes ∆p = mv2 - mv1                             

         
Shpejtësia fillestare v0, forca që shkakton përshpejtimin, 
shpejtësia përfundimtare v.         

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, 
aparati matematikor mbi vektorët, funksioni linear, veprimet 
mes vektorëve dhe skalarëve . 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, TIK-u, mjedisi dhe shoqëria. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. 
Organizimi i orës së mësimit. 
Parashikimi i njohurive: nxënësi përshkruan teorikisht konceptin sasi-lëvizje, duke përdorur matematikën, kryen 
eksperimente të thjeshta dhe zbulon raste nga jeta reale me ndihmën e mësuesit.   
Tregon se cili është kuptimi fizik i saj dhe lidhjen me formulë, ndërmjet skalarit (masa) dhe vektorit (shpejtësia). Pyetjet që 
shtrohen në këtë rast janë: pse trupat hapësinorë, si raketat që lëvizin me shpejtësi, e ndryshojnë masën dhe sasinë e 
lëvizjes? Si ndikon forca shtytëse te shpejtësia e lëvizjes dhe sasia e lëvizjes?  
Ndërtimi i njohurive. Mësuesi shpjegon impulsin e forcës si veti e lëvizjes së trupit dhe bashkëveprimit të shpejtë dhe jep 
shembuj të tij gjatë goditjes. Ai iu tregon nxënësve raste, që lidhen me jetën reale, teorikisht, me pamje në monitor dhe 
bën interpretimin shkencor të formulave: mv0;   mv, a = (v-v0)/t              

lëvizja reaktive                                       zbrapsja gjatë qitjes me armë 
Nxënësi punon individualisht me eksperimente të thjeshta, për studimin e trupave të ndryshëm në lëvizje e bashkëveprim. 
Ai diskuton me të tjerët mbi përfundimet e arritura dhe zgjidh problemet kërkimore të shtruara më lart. 
Nxënësi interpreton konceptin sasi-lëvizje dhe identifikon me fakte se: 

a. masa është përherë konstante, mbështetur në figurat 4.2, fq. 40;  
b. efektin që ka forca shtytëse mbi shpejtësinë e anijeve hapësinore.  

Përforcimi i të nxënit: Mësuesi kërkon nga nxënësi të vizatojë në fletore fig. 4.2, fq. 40; të shkruajë formulat e njohura dhe 
të zbulojë ligjin II të Njutonit për impulsin. 
Nxënësi përforcon njohuritë e marra në ushtrimet 1, 2, fq. 47; zbaton ligjet në raste të thjeshta, i shoqëron me diagrame 
vektoriale.  
Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit:  1. ……………          2. …………..             3. ……………….. 
Mësuesi vlerëson nxënësit për shprehitë teorike fizike, matematike, mjedisore dhe digjitale si dhe ato praktike, mban 
shënimet përkatëse për punën në grup të nxënësve, për vlerësimin tremujor në vijueshmëri dhe praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: ushtrimi 4, fq. 47.   
Mësuesi i orienton nxënësit të lundrojnë në internet, për të gjetur zbatime mbi sasinë e lëvizjes dhe zbulimin e Njutonit. 

                                                 

PLANIFIKIM DITOR – TEMA MËSIMORE 16  



 
 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X Shkalla: 5 Klasa: X 
Tematika A: Forcat dhe lëvizja  
Kapitulli 4: Sasia e lëvizjes dhe impulsi i forcës. 
Tema mësimore 16: Impulsi dhe goditjet. (4.3, fq. 42) 

Situata e të nxënit: Demonstrim: goditjet joelastike dhe pothuaj 
elastike.  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe: Zgjidhja problemore. 
Nxënësi:  

� identifikon problemin në lidhje me veçoritë e koncepteve: sasi-lëvizje dhe impuls (forcë); 
� bën lidhjen matematikore ndërmjet tyre, si prodhim skalarësh me vektorë; 
� përshkruan se çfarë ndryshimesh sasiore dhe cilësore ndodhin, kur trupat bashkëveprojnë dhe përdor diagramin 

vektorial të sasisë së lëvizjes, për çdo gjendje të sistemit të izoluar; 
� përdor matematikën, për të shpjeguar konceptet sasi-lëvizje e trupit dhe impuls i sistemit. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës 
sipas temës mësimore. Nxënësi:  

� shpjegon ligjin e ruajtjes së impulsit dhe e 
zbaton atë në goditjen lineare të dy trupave; 

� njehson sistemin e trupave kur njeh masën 
dhe shpejtësinë e secilit trup; 

� shpjegon pse në goditje ose shpërthim, 
impulsi i sistemit të mbyllur është i njëjtë 
përpara dhe pas goditjes; 

� zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e 
dhëna nga teksti i nxënësit Fizika X, libri i 
punës, për të kuptuar lidhjen  masë-shpejtësi, 
ligjin e ruajtjes së impulsit, mbështetur në 
koncepte matematikore.  

Fjalët kyçe: impuls i trupit (mv), sistem i mbyllur trupash, ligj i 
ruajtjes së impulsit, goditje elastike dhe joelastike, raketa, 
shpërthimi. 
Ligji i ruajtjes së impulsit (goditja lineare e dy trupave) 

a. Rasti klasik i goditjeve    b. Dy trupa bashkohen në një     

                   
      c. Trupi ndahet në dy pjesë       d. Veprim-kundërveprim.         
                   Ligji II-III i Njutonit                            

                                                      
 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga 
interneti, aparati matematikor mbi vektorët dhe 
funksionet e fuqisë së parë me një të panjohur.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, TIK-u, mjedisi dhe shoqëria, gjuhët dhe komunikimi. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. 
Organizimi i orës së mësimit. 
Parashikimi i njohurive: mësuesi i kërkon nxënësit të krijojë një hartë mendimi për përdorimin e fjalës impuls dhe sasi-
lëvizje të trupit dhe të sistemit, duke i dalluar ato teorikisht mirë. 
a) Shënon në tabelë fushat ku përdoren këto koncepte, për shembull te raketa gjatë lëvizjes, në ushtri te zbrapsja e armës 
gjatë qitjes, goditjet e grimcave elementare në reaksione bërthamore, etj; 
b) Jep kuptimin e saktë të konceptit impuls i sistemit dhe sasi-lëvizje.  
Ndërtimi i njohurive: Nxënësi punon duke realizuar eksperimente të thjeshta, të ngjashme me goditjet e sferave të 
bilardos, përshkruan lëvizjet dhe bashkëveprimin, i paraqet virtualisht, diskuton me të tjerët mbi përfundimet e arritura.  
Zgjidh problemin kërkimor në lidhje me ruajtjen e impulsit të sistemit. Nxënësi tregon raste goditjesh nga jeta e përditshme 
dhe mësuesi e nxit të interpretojë e të diskutojë me të tjerët, se: 

a. impulsi i sistemit është prodhim i forcës me kohën e bashkëveprimit dhe është i barabartë me ndryshimin 
e sasisë së lëvizjes. Shih fig. 4.3 dhe 4.4, fq. 42-43; 

b.  goditjet elastike dhe joelastike ndryshojnë nga njëra-tjetra dhe pasqyrohet te shpejtësitë. 
Përforcimi i të nxënit: Mësuesi kërkon që nxënësi të vizatojë në fletoren e klasës fig. 4.3, 4.4,  fq. 42-43. Ai nxjerr teorikisht 
ligjin e ruajtjes së impulsit. Për konceptet dhe ligjet, që lidhen me to, nxënësi jep ide dhe shkëmben mendime për zbatimet 
në jetën reale. Nxënësi zbaton ligjin e ruajtjes së impulsit në ushtrimet 1, 2, fq 47. 



 
 

Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit:  1……………      2………………              3.…………………… 
Mësuesi vlerëson nxënësit për shprehitë teorike fizike, matematike, mjedisore dhe digjitale, si dhe ato praktike, mban 
shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup të nxënësit, për vlerësimin tremujor në vijueshmëri dhe praktik.  
Detyrat dhe puna e pavarur: zgjidh ushtrimet 3, 4, fq. 47. 
Mësuesi i orienton nxënësit të lundrojnë në internet, për të kërkuar mbi disa zbatime të ligjit të ruajtjes së impulsit në 
makrobotë dhe në mikrobotë.  

 

PLANIFIKIM DITOR – TEMA MËSIMORE 17 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X  
 

Shkalla: 5 Klasa: X 

Tematika A: Forcat dhe lëvizja  
Kapitulli 4: Sasia e lëvizjes dhe impulsi i forcës 
Tema mësimore 17. Veprimtari praktike: Ligji i 
ruajtjes së impulsit (4.3, fq. 42-43 model ushtrimi 1 i 
zgjidhur). 

Situata e të nxënit: Vëzhgimi i lidhjes së masës me shpejtësinë e 
trupave gjatë goditjes, njëri në prehje ose të dy në lëvizje 
(demonstrim), si zbatim i ligjit të ruajtjes së impulsit  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Nxënësi: 
� paraqet me mënyra të ndryshme teorike dhe praktike, ndryshimet mes koncepteve të impulsit dhe sasisë së 

lëvizjes;  
� llogarit vlerën e impulsit të sistemit të trupave para, gjatë dhe pas goditjes; ndërton figurën ku paraqet diagramin e 

sasisë së lëvizjes dhe forcave vepruese e kundërvepruese. 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës 
sipas temës mësimore. Nxënësi:  

� njehson sasinë e lëvizjes, impulsin e sistemit 
dhe eksperimenton në raste të thjeshta 
lëvizjeje dhe bashkëveprimi (goditjesh); 

� paraqet diagramin e vektorëve të sasisë së 
lëvizjes gjatë, para dhe pas goditjes të 
sistemit të dy trupave; 

� tregon me njehsime se energjia kinetike e 
sistemit ruhet kur goditjet janë elastike; kur 
goditjet janë joelastike, ajo nuk ruhet; 

� llogarit sasinë e lëvizjes së trupave para dhe 
pas goditjes së dy trupave sipas një vije të 
drejtë; 

� provon me llogaritje pse në goditje ose 
shpërthime sasia e lëvizjes së përgjithshme 
të trupave në lëvizje është e njëjtë përpara 
dhe pas goditjes, me kusht që sistemi të jetë 
i mbyllur; 

� tregon se gjatë lëvizjes trupat mund të 
bashkëveprojnë me forca të kundërta 
vepruese dhe kundërvepruese, sipas ligjit III 
të Njutonit. 

Fjalët kyçe: sasia e lëvizjes, impuls, ligj i ruajtjes së impulsit, goditje 
elastike dhe joeleastike, sistem i mbyllur trupash.  
Shembull  

 
 

                  



 
 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga 
interneti, aparati matematikor për vektorët dhe 
funksionet e fuqisë së parë me një të panjohur.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, TIK-u, mjedisi dhe shoqëria. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. 
Organizimi i orës së mësimit. 
Parashikimi i njohurive: Mësuesi u kërkon nxënësve të kujtojnë sasinë e lëvizjes dhe impulsin e trupit dhe të sistemit të 
trupave dhe parashikon e provon se çfarë do të ndodhë me trupat gjatë goditjes.  
Nxënësi:  
a) paraqet vektorët e sasisë së lëvizjes para, pas dhe gjatë goditjes së trupave;  
b) A mund të nxirret nga ligjet e Njutonit ligji i ruajtjes së impulsit? A ka zbatime të ligjit në jetën e përditshme: teknikë, 
teknologji e shkencë? Pse mund të ngatërrohet koncepti sasi-lëvizje me impuls? 
Ndërtimi i njohurive: Nxënësi zbaton individualisht ligjin, duke përplasur karroca lodër, topa të vegjël me njëri-tjetrin ose 
me murin, etj., pra duke realizuar eksperimente të thjeshta, më pas tregon në kompjuter ose tablet goditjet e sferave të 
bilardos. Ai i paraqet ato me vizatim dhe në mënyrë elektronike, diskuton me të tjerët mbi përfundimet e arritura.  
Mësuesi nxit nxënësin të tregojë raste të goditjeve në jetën e përditshme, goditjet e grimcave elementare në reaksione 
bërthamore dhe provojë eksperimentalisht ligjin e ruajtjes sipas modelit të figurës 4.3, fq. 42 dhe shembullin 1 të zgjidhur 
në fq. 42-43.   
Përforcimi i të nxënit: Mësuesi i kërkon nxënësit të vizatojë fig. 4.3 dhe 4.4, fq. 42-43 dhe të nxjerrë teorikisht ligjin e 
ruajtjes së impulsit. Nxënësi jep ide dhe shkëmben mendime me të tjerët në lidhje me zbatimet e shumta në jetën e 
përditshme. Ai zbaton ligjin e ruajtjes së impulsit me eksperimente të thjeshta.  
Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit:  1. ………………      2. ……………………           3. ……………………… 
Mësuesi vlerëson nxënësit për shprehitë praktike, mban shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup të 
nxënësit, bën vlerësimin në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur:  ushtrimin 4, fq. 47. 
Mësuesi e orienton nxënësin të lundrojë në internet, për të gjetur zbatime praktike mbi ligjin e ruajtjes së impulsit në 
makrobotë dhe në mikrobotë. 

 

PLANIFIKIM DITOR – TEMA MËSIMORE 18 
 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X  
 

Shkalla: 5 Klasa: X 

Tematika A: Forcat dhe lëvizja  
Kapitulli 4: Sasia e lëvizjes dhe impulsi i forcës. 
Tema mësimore 18. Projekt: siguria  e makinës. 

Situata e të nxënit: Vëzhgimi i ndryshimit të shpejtësisë së 
trupave gjatë goditjes apo shpërthimit (demonstrim). 
Shkaqet e përplasjeve të makinave. Në cilat raste dëmi është më 
i madh dhe elementet e sigurisë në makinë që zvogëlojnë 
dëmtimin e njeriut nga përplasja. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe: projekt me punë në grup. Nxënësi: 
� gjen, organizon, analizon, përpunon dhe përdor informacionin nga një shumëllojshmëri burimesh dhe mediesh; 
� vepron në jetën e përditshme në mënyrë të pavarur dhe të përgjegjshme, duke përzgjedhur mënyra të sigurta 

jetese, për t’iu përgjigjur ashtu siç duhet situatave të rrezikshme të lëvizjes në rrugë; 
� analizon gjendjen e mjedisit të rrugëve në komunitet apo më gjerë, pasojat e aksidenteve në rrugë;  
� propozon alternativa për rregullat e qarkullimit rrugor dhe gjendjen e rrugëve në dimër dhe në verë të vlerësuar 

më të ndjeshme ndaj aksidenteve dhe inicion zgjidhje konkrete, simulon situata dhe paraqet postera. 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� eksperimenton raste të thjeshta goditjeje, përplasje të 2 

Fjalët kyçe: sasia e lëvizjes, impuls, ligj i ruajtjes së 
impulsit, goditje elastike dhe joelastike, sistem i 
mbyllur trupash, siguria në rrugë, rregulla të 



 
 

makinave, biçikletave, sportistëve, topave, sferave të 
bilardos; 

� tregon shkaqet e përplasjes së makinave, kur dëmi është më 
i madh dhe sigurinë në makinë, që zvogëlon dëmtimet nga 
përplasja; 

� demonstron rolin e kaskave për sigurinë dhe mbrojtjen e 
shëndetit në jetën reale; 

� përdor internetin, në mënyrë të përgjegjshme dhe 
orientohet mbi problemet e aksidenteve, shkaqet e tyre dhe 
rrugëzgjidhjet; 

� jep shembuj konkretë të elementeve të sigurisë, si: jastëkët 
e ajrit, rripi i sigurimit, kaskat e motorit, biçikletës; 

� provon se goditjet shoqërohen me probleme të shëndetit, 
dhe  masat për sigurinë në rrugë, e rolin e njohjes së 
qarkullimit rrugor; 

� diskuton dhe debaton me të tjerët, përgatit, prezanton, 
drejton dhe merr pjesë në ndonjë fushatë informimi 
sensibilizuese, që lidhet me cilësinë e rrugës dhe masat; 

� zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga teksti i 
nxënësit Fizika X, libri i punës, për të kuptuar zbatimet e ligjit 
të ruajtjes së impulsit në sigurinë e jetës në rrugë. 

qarkullimit rrugor, postera sensibilizues, intervista, 
fushata sensibilizuese, filmime, etj. 

 
 

 
 

Burimet: teksti, nxënësit, bashkëpunëtorët, media, informacionet e 
marra nga interneti, shoqata të ndryshme për sigurinë e jetës së 
individit në shoqëri.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 
ndërkurrikulare: matematika, TIK-u, mjedisi dhe 
shoqëria, gjuhët dhe komunikimi. 

 
                                          TEMATIKA A: FORCAT DHE LËVIZJA  

KAPITULLI 4: LËVIZJA DHE FORMA  
                            

PLANIFIKIM DITOR - TEMA 19 

Fusha:    Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X Shkalla: 5 Klasa: X 
Tematika A: Forcat dhe lëvizja  
Kapitulli 4: Lëvizja dhe forma  
Tema mësimore 19. Ligjet e lëvizjes të Njutonit   

Situata e të nxënit: Pavarësisht numrit të forcëmatësve 
të lidhur me njëri-tjetrin, forca që ata tregojnë është e 
njëjtë.  
Demonstrim. Identifikohen forcat në fotot e gjetura në 
internet dhe bëhet dallimi ndërmjet forcave të veprimit 
dhe kundërveprimit dhe forcave të baraspeshuara.   

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Kërkim, hulumtim, identifikim dhe eksperimentim.  
Kërkim: nxënësi hedh idenë e hulumtimit në internet të fotove të eksperimenteve, paraqitjes vektoriale të forcave në to 
dhe gjetjes së forcave ekuilibruese të dy forcave me drejtime të njëjta dhe të ndryshme, duke dalluar forcat e veprimit dhe 
të kundërveprimit.  



 
 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� vrojton figurat dhe identifikon forcat; 
� dallon forcat me drejtim të njëjtë e të ndryshëm;  
� formulon ligjin II të Njutonit në formën: F = ma; 
� jep argumente mbi zbatimin e tij në jetën reale; 
� diskuton mbasi dallon detaje në gjetjen e forcës 

ekuilibruese, si dhe krahason forcat  e veprimit e të 
kundërveprimit; 

� shikon në monitor raste të zbatimit të ligjit II të 
Njutonit në jetën reale, duke lundruar e kërkuar në 
internet, kur veprojnë më shumë se dy forca; 

� analizon forcën ekuilibruese të një force ose disa 
forcave që veprojnë mbi trupat në natyrë. 

   

Fjalët kyçe: karrocë laboratorike, fije e pazgjatshme, 
masë, forcë, ngarkesa me masa të barabarta, vizore, 
dinamometër, sustë elastike, forcë baraspeshuese, forca 
me drejtime paralele dhe të ndryshme. 
                   Ligji II i Njutonit    F = m·a  

            

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti dhe 
tekste alternative. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, TIK, mjedisi dhe shoqëria, gjuhët dhe 
komunikimi (anglisht). 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: hulumtim, identifikim, krahasim, analizë, zbulim. 
Organizimi i orës së mësimit. 
Parashikimi i njohurive: nxënësi hulumton dhe zbulon, nga fotot e marra nga interneti, zbatime të ligjit II të Njutonit dhe 
matjen e vlerave të forcës me dinamometër, si dhe gjen forcën ekuilibruese në raste të ndryshme. 
Ndërtimi i njohurive: Mësuesi i fton nxënësit, që, pasi të ndahen në grupe pune, të lundrojnë në internet dhe të gjejnë foto 
eksperimentesh, ku janë kryer matje, llogaritje, mbledhje forcash e gjetje të forcave ekuilibruese. Nxënësi fillon përgatitjet, 
me ndihmën dhe orientimin e mësuesit, siç janë mjetet për zhvillimin e eksperimentit dhe hapat: 
zgjedh foto në internet me forca dhe mbledhje forcash me drejtime të njëjta dhe të ndryshme;                                                     

                      
 
Demonstron matjen  e forcave me dinamometra, pavarësisht nga numri i tyre faktin se forca që ata tregojnë është e njëjtë . 

                                                                  
 
Identifikon forcat në fotot e gjetura në internet dhe bën dallimin ndërmjet forcave të veprimit, kundërveprimit dhe forcave 



 
 

të baraspeshuara. 

                
Nxënësi punon në grup nën vëzhgimin e mësuesit. 
Grupi I. Bën verifikime të matjeve të forcave vepruese dhe kundërvepruese nga fotot; nxjerr nga të dhënat eksperimentale 
lidhjen vektoriale ndërmjet forcës (forcave ) vepruese dhe asaj kundërvepruese dhe ekuilibruese kur forcat janë paralele. 
Grupi II bën verifikime kur forcat janë me drejtime të ndryshme. 
Nxënësi merr pjesë në diskutime për përfundimet e arritura nga çdo grup, mbështetur në foto dhe diagramin vektorial 
duke i krahasuar ato. Ai zgjidh problemin kërkimor në lidhje me forcat vepruese dhe kundërvepruese nën vëzhgimin e 
mësuesit.  
Mësuesi e inkurajon nxënësin të hulumtojë mbi këtë problem dhe zbatimet e ligjit II të Njutonit në natyrë. 
Përforcimi i të nxënit: mësuesi e orienton nxënësin se si ta paraqesë në fletore hulumtimin e kryer praktikisht dhe në 
mënyrë elektronike.   
Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit:  1. ……………..           2. ………………              3. …………………… 
Mësuesi vlerëson nxënësit për shprehitë praktike, teorike, mjedisore dhe digjitale, mban shënimet përkatëse për punën në 
grup të nxënësit, bën vlerësimin në praktikë. 
Detyrat dhe puna e pavarur. Nxënësi paraqet diagramin e forcave në fotot e eksperimentit, kurse detyrën në mënyrë 
elektronike. Mësuesi e kontrollon atë dhe bën vlerësimin për “Portofolin e nxënësit”.                                                                   

 
TEMATIKA: FORCAT DHE LËVIZJA  
KAPITULLI 5: EFEKTI RROTULLUES I FORCAVE   
 
                                                    PLANIFIKIM DITOR - TEMA MËSIMORE 20  
 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X  Shkalla: 5 Klasa: X-A 
Tematika: Forcat dhe lëvizja  
Kapitulli 5: Efekti rrotullues i forcave   
Tema mësimore 20. Hapja e derës. Momenti i forcës  (5.1  
5.2). 

Situata e të nxënit: Demonstrime të zbatimit të 
momentit të forcës. 
 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe: shpjegim, eksperiment, punë në grup, bisedë. 
A mund të rrotullohen trupat rreth një boshti, a ka ndonjë kufizim? Çfarë duhet për këtë? 
Këto janë pyetjet që do të marrin përgjigje gjatë orës së mësimit.  
Nxënësi: 

� paraqet në forma të ndryshme mënyrën e funksionimit të trupave që kanë bosht rrotullimi dhe roli i njohjes së 
koncepteve fizike që lidhen me këtë lëvizje në jetën e përditshme; 

� demonstron shembuj konkretë të zbatimit të rregullave e ligjeve mbi dukurinë e rrotullimit; 
� përdor internetin për informacione të besueshme për përdorimin e rrotës dhe argumenton domosdoshmërinë e 

përdorimit të saj për lëvizjen rrotulluese të trupave; 
� diskuton me të tjerët përparësitë e saj dhe bën propozime për zgjidhjen e situatave në jetën reale; 
� zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga teksti, si: momenti, krahu i forcës, rregulla e momenteve. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës Fjalët kyçe:  moment force, krah i forcës, bosht 



 
 

mësimore. Nxënësi: 
� përshkruan shembuj, ku forcat shkaktojnë rrotullim; 
� përkufizon dhe llogarit momentin e forcës në këta 

shembuj; M = Fxd;  
� shpjegon se si levat dhe rrotat transmetojnë efektet 

rrotulluese. 

rrotullimi, lëvizje rrotulluese, levat, rrotat, pikë 
mbështetjeje, efekt rrotullues.    

 

Burimet: teksti,nxënësit, njohuritë e marra nga interneti. Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, shoqëria dhe mjedisi. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Punë në grup dhe debat shkencor 
Biseda: nxënësit diskutojnë mbi efektin që mund të ketë forca për të rrotulluar një trup rreth boshtit dhe kushtet e 
baraspeshës së saj. Kujton njohuritë e marra më parë duke kryer eksperimente të thjeshta në klasë.  
Përdor hapjen e derës dhe parimin e njohur të kolovajzës, kaçavidat, dorezat e dyerve etj., për të përvetësuar efektin 
rrotullues. 
Mësuesi tregon se çfarë është momenti rrotullues dhe si përkufizohet: M = Fxd (Nm) dhe jep kuptimin fizik të momentit. 
Ai tregon se ç’është krahu i forcës me përkufizim dhe interpreton (fig. 5.3, fq. 49) marrëveshjen e shenjave të momentit. 
Punë me grupe: nxënësit ndahen në tri grupe, ku secili grup kryen eksperimente të thjeshta. Një përfaqësues i grupit të 
parë hap derën dhe e mbyll sërish. Një përfaqësues i grupit të dytë hap dhe mbyll dritaren dhe përfaqësuesi i grupit të 
tretë hap fletët e librit, duke e mbajtur atë vertikalisht. Të gjithë nxënësit përpiqen të rrotullojnë stilolapsin apo trupa të 
tjerë që ndodhen në klasë, si karrigia, tryeza etj., nën drejtimin e mësuesit. Mësuesi jep parimin e punës së levës duke 
kujtuar thënien e famshme të Arkimedit: “më jepni një pikë mbështetjeje,  të lëviz Tokën”.  
Zbatim numerik. Një disk me rreze 20 cm rrotullohet rreth boshtit nën veprimin e forcës 25 N. Gjeni vlerën numerike të 
krahut të forcës, i cili e rrotullon diskun në kah kundërorar, duke e paraqitur më parë në figurë atë.   
Debat shkencor: debatojnë për kushtet që duhen krijuar që trupat të rrotullohen rreth një boshti apo pike, kur 
mbështeten në një pikë dhe i përgjigjen pyetjes së shtruar në fillim. 
Vlerësimi: do të vëzhgohen nxënësit.   
Mësuesi vlerëson nxënësit sipas performancës së çdo grupi, për aftësitë teorike, kërkimore, eksperimentale, si dhe për 
zhvillimin e mendimit kritik gjatë debatit. 
Detyrat dhe puna e pavarur: ushtrimi 1, faqe 54. Ndërto mjete të thjeshta, që kryejnë lëvizje rrotulluese rreth një boshti. 

 

PLANIFIKIM DITOR - TEMA MËSIMORE 21 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X  Shkalla: 5 Klasa: X-A 
Tematika: Forcat dhe lëvizja  
Kapitulli 5: Efekti rrotullues i forcave   
Tema mësimore 21 
Veprimtari praktike – Baraspesha (5.3) 

Situata e të nxënit: Rregulla e momenteve.  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. 
A mund të qëndrojë trupi që ka bosht rrotullimi në baraspeshë? Nëse po, çfarë duhet bërë për këtë? 
Këto janë pyetjet që do të marrin përgjigje gjatë orës së mësimit.  



 
 

Nxënësi: 
� paraqet në forma të ndryshme mënyrën e funksionimit të trupave, që kanë bosht rrotullimi, i cili i bën të 

qëndrojnë; 
� demontron shembuj konkretë të zbatimit të rregullave e ligjeve mbi baraspeshën e trupave, që kanë bosht 

rrotullimi; 
� diskuton me të tjerët përparësitë e saj dhe jep propozime për zgjidhjen e situatave në jetën reale;  
� përdor internetin për informacioneve të besueshme për përdorimin rregullave në cirk dhe në gjimnastikën 

artistike; 
� zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga teksti, si: momenti, krahu i forcës, rregulla e momenteve.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas 
temës mësimore:  
Nxënësi: 

� përshkruan shembuj, ku megjithëse veprojnë 
forcat që shkaktojnë rrotullim, trupi qëndron në 
baraspeshë; 

� përkufizon, zbaton dhe llogarit momentin 
rezultant të forcave me shembuj të thjeshtë 
trupash në baraspeshë; 

� zbulon te levat dhe rrotat si transmetohen 
efektet rrotulluese dhe si ato mund të qëndrojnë 
gjatë ushtrimit të forcës, për shkak të fërkimit.

Fjalët kyçe: moment force, krah i forcës, bosht rrotullimi, 
lëvizje rrotulluese, rregulla e momenteve, levat, rrotat, bosht 
rrotullimi, pikë mbështetje, efekt rrotullues, parimi i 
kolovajzes. 
 

                                            

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti. Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, shoqëria dhe mjedisi. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Hulumtim –kërkim në punë me grupe, diskutim.  
Biseda: nxënësit diskutojnë për efektin që mund të ketë forca që të rrotullojë një trup rreth një boshti dhe kushtet e 
baraspeshës së saj, duke kujtuar njohuritë e marra më parë dhe duke kryer eksperimente të thjeshta në klasë.  
Përdor veprimin praktik gjatë hapjes së derës, te kolovajza, kaçavidat, dorezat e dyerve etj, njohuritë mbi efektin 
rrotullues. Nëse mbi këta trupa ushtrohen forca që i rrotullojnë në kahe të kundërta, atëhere këta trupa kur momenti 
rezultant i të gjitha forcave është:  

 
� MR = 0, trupi që ka bosht rrotullimi qëndron në baraspeshë. 
� MR ˃ 0, trupi rrotullohet në kah kundërorar.  
� MR ˂ 0, trupi rrotullohet në kah orar. 

               Rregulla  e momenteve:                  
                                                         MR = M1 + M2 + M3 ........ + ........ M=0 
MR - jep shumën e momenteve të forcave që veprojnë mbi trupin që ka bosht rrotullimi. F1, F2, F3  ......., FN janë forcat dhe 
d1, d2, d3, ...... dn janë krahët e këtyre forcave. 
Zgjidh praktikisht situata mbi zbatimin  e rregullës së momenteve, për një trup që ka bosht rrotullimi, i cili qëndron në 
barazpeshë apo gjen mometin rezultant të forcave, që e rrotullojnë atë në kah orar apo antiorar. 
Punë me grupe: nxënësit ndahen në tri grupe, ku secili grup kryen eksperimente të thjeshta. Një përfaqësues i grupit të 
parë hap derën dhe e mbyll sërish. Një përfaqësues i grupit të dytë hap dhe mbyll dritaren dhe përfaqësuesi i grupit të 



 
 

tretë hap fletët e librit, duke e mbajtur atë vertikalisht. Të gjithë nxënësit përpiqen të rrotullojnë stilolapsin apo trupa të 
tjerë që ndodhen në klasë, si karrigia, tavolina etj., nën drejtimin e mësuesit.  
Zbatim numerik. Një disk me rreze 20 cm rrotullohet rreth boshtit nën veprimin e forcës 25 N në skajet e tij. Çfarë force 
me krah 30 cm do të vepronte te disku që ai të qëndrojë në baraspeshë?  
Debat shkencor: debatojnë mbi kushtet që duhen krijuar që trupat që rrotullohen rreth një boshti apo pike, mund të 
qëndrojnë në baraspeshë.  
Diskutojnë në klasë rreth problemit që lidhet me fig. 5.4, 5.5, 5.6, faqe 50, dhe aplikon në raste të ngjashme. 
Vlerësimi: do të vëzhgohen nxënësit.   
Mësuesi vlerëson nxënësit sipas performancës së çdo grupi mbi aftësitë teorike, kërkimore dhe eksperimentale, si dhe 
mbi zhvillimin e mendimit kritik në debat. 
Detyrat dhe puna e pavarur: ushtrimet 2, 3 faqe 54. Ndërton mjete të thjeshta që kanë bosht rrotullimi dhe që qëndrojnë 
në baraspeshë. 

 
 

PLANIFIKIM DITOR - TEMA MËSIMORE 22 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X  Shkalla: 5 Klasa: X-A 
Tematika: Forcat dhe lëvizja  
Kapitulli 5: Efekti rrotullues i forcave   
Tema mësimore 22  
Qendra e rëndesës. Forcat mbi tra  (5.4, 5.5). 

Situata e të nxënit: Qendra e rëndesës e objekteve të 
ndryshme. Qendra e rëndesës te njerëzit (meshkuj – femra, 
fëmijë – të rritur, shpendë dhe kafshë) dhe mënyra e lëvizjes 
së tyre. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe: hulumtim, kërkim, eksperiment, punë në grup.  
A mund të gjendet qendra e rëndesës së trupave me forma të rregullta e të çrregullta gjeometrike? Si mund të kryhet? 
Nëse po, çfarë duhet bërë për këtë? A mundet një trup të qëndrojë duke u mbështetur në dy pika dhe çfarë force vepron 
në to? Këto janë pyetjet që do të marrin përgjigje gjatë orës së mësimit.  
Nxënësi: zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga teksti, si: momenti, krahu i forcës, rregulla e momenteve.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas 
temës mësimore. Nxënësi: 

� demonstron me mënyra të thjeshta gjetjen e 
qendrës së rëndesës së disa trupave apo 
figurave të përdorimit të përditshëm, që kanë 
forma të rregullta ose të çfarëdoshme;  

� merr pjesë në aktivitete me karakter praktik për 
përforcimin e të nxënit të dijeve të reja në 
ndikimin e veprimeve rrotulluese të trupave; 

� tregon mbi marrjen e disa masave të sigurisë në 
pallatet e banimit që lidhen me 
qëndrueshmërinë e tyre;   

� kërkon dhe zbaton në raste konkrete njohuritë 
mbi lëvizjen rrotulluese. 

Fjalët kyçe:  qendra e rëndesës, bosht rrotullimi, fletë me 
forma të rregullta dhe të çrregullta gjeometrike, mbështetëse 
dërrase, tra, qëndrueshmëri, pikë mbështetëse.  
      

 
Gjenden qendrat e simetrisë dhe të rëndesës 

                  
Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga 
interneti. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, shoqëria, mjedisi, gjuha dhe komunikimi. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. kërkim-hulumtim dhe diskutim 
Diskutim:  nxënësi diskuton për qendrën e rëndesës dhe gjen qendrën e rëndesës, duke kryer detyra të thjeshta praktike 
nën vëzhgimin e mësuesit, me: 

� fletë të holla metalike ose kartoni me forma të rregullta gjeometrike, duke e gjetur me prerjen e diagonaleve. 
� fletë të holla me formë jo të rregullt gjeometrike. Fiksohet në një pikë dhe heq normalen, veprim që përsëritet dy 



 
 

herë. Pikëprerja e tyre është qendra e rëndesës; 
� gjen qendrën e rëndesës te njerëzit (meshkuj – femra, fëmijë – të rritur, shpendë dhe kafshë) dhe tregon mënyrat 

e lëvizjes së tyre; 
� vlerëson se objektet e qëndrueshme kanë qendra rëndese të ulëta dhe baza mbështetjeje të gjera; 
� shpjegon se, kur një objekt qëndron mbi një mbështetëse (tra), forcat kundërvepruese në skajet e saj varen nga 

vendndodhja e objektit mbi të.    

                                                                                 
Punë pavarur: nxënësi studion shembujt e zgjedhur në libër, fig. 5.9, 5.10,  dhe diskuton për to dhe për shembuj të 
ngjashëm, nën drejtimin e mësuesit.  
Zbatim numerik: ushtrimi 3/a, b.   
Diskuton me argumente në klasë rreth problemit që lidhet me  fig. 5.11.  
Vlerësimi: do të vëzhgohen nxënësit.  
Mësuesi vlerëson nxënësit sipas performancës së çdo grupi mbi aftësitë teorike, kërkimore dhe eksperimentale, si dhe 
mbi zhvillimin e mendimit kritik në debat. 
Detyrat dhe puna e pavarur: ushtrimi 3, pikat c, d, faqe 54. Lundro në internet dhe gjej pamje dhe filmime mbi gjetjen e 
qëndrës së rëndesës së trupave të ndryshëm. Gjen qendrën e rëndesës te njerëzit e ulur në karrige dhe kur tenton të ulet 
apo ngrihet prej saj dhe gjatë lëvizjes 

 

TEMA MËSIMORE 23 

Fusha:   Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X Shkalla: 5 Klasa: X-A 
Tematika: Forcat dhe lëvizja  
Kapitulli 5: Efekti rrotullues i forcave   
Tema mësimore 23 
Veprimtari praktike. Lidhja moment-qendër rëndese  (5.3). 

Situata e të nxënit: Lidhja mes momentit të forcës dhe 
qendrës së rëndesës.  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe:  
A mund të qëndrojë në baraspeshë trupi që ka bosht rrotullimi? Sa lloje baraspeshash njeh? 
Këto janë pyetjet që nxënësi merr përgjigje, duke kryer eksperimente gjatë orës së mësimit 
Nxënësi: 

� zhvillon aftësitë krijuese, duke zbatuar njohuritë e marra në shkencën kompjuterike, për gjetjen e qendrës së 
rëndesës;  

� demonstron shembuj konkretë të gjetjes së qendrës së rëndesës së trupave në plan dhe në hapësirë; 
� merr pjesë ose udhëheq një grup pune, bashkëpunon për gjetjen e qendrës së përbashkët të sistemit të dy 

trupave; 
� tregon teorikisht dhe eksperimentalisht shembuj nga jeta reale, të lidhjes mes momentit të forcës dhe qendrës së 

rëndesës;  
� paraqet ide personale para të tjerëve për mënyrën e zhvillimit të një aktiviteti të caktuar, duke dhënë mendime të 

argumentuara mbi rezultatet e pritura (në formë skice, grafiku, vizatimi, shkrimi, vepre artistike etj.). 



 
 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas 
temës mësimore. Nxënësi: 

� paraqet në mënyra të ndryshme gjetjen e qendrës së 
rëndesës sipas formës gjeometrike në sipërfaqe të 
rrafshta; 

� demonstron shembuj konkretë të gjetjes së qendrës 
së rëndesës për trupa gjeometrikë në hapësirë dhe 
demonstron vendosjen e baraspeshës së trupave, që 
kanë bosht rrotullimi; 

� përdor internetin për informacioneve të besueshme 
për gjetjen e lidhjes mes qendrës së rëndesës dhe 
momentit rrotullues në vendosjen e ekuilibrit të 
qëndrueshëm në numrat artistikë në cirk dhe në 
gjimnastikën artistike; 

� zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga 
teksti, si: momenti, krahu i forcës, rregulla e 
momenteve. 

Fjalët kyçe: moment i forcës, qendër rëndese, lëvizje 
rrotulluese, rregulla e momenteve, efekt rrotullues, lidhja 
mes qendrës së rëndesës dhe momentit të forcave.    

            

 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti. Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, shoqëria dhe mjedisi.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. 
Biseda:  nxënësit diskutojnë për efektin që mund të ketë momenti i forcës që të rrotullojë një trup rreth një boshti dhe 
kushtet e baraspeshës së saj, si dhe lidhjen mes qendrës së rëndesës dhe të momentit të forcës; përdorin gjetjen e 
qendrës së rëndesës së dy trupave nga lidhja me momentin rrotullues rezultant; 
                                                          MR = M1 + M2 + M3 ........ + ........MN = 0 
Nxënësi zgjidh një problemë për lidhjen mes tyre. 
Punë me grupe: nxënësit ndahen në tri grupe, ku secili grup kryen eksperimente të thjeshta nga jeta reale dhe vepron për 
gjetjen e qendrës së rëndesës të sistemit të trupave Hënë-Tokë. 

                                                                 
Hulumtojnë dhe kërkojnë në internet raste të ndryshme sistemesh dytrupash për gjetjen e qendrës së përbashkët të 
rëndesës dhe lidhjen me momentin e forcës. 
Debat shkencor: debaton mbi kushtet e gjetjes së qëndrës së dy trupave që rrotullohen së bashku, ata mund t’i bëjë të 
qëndrojnë në baraspeshë, duke përdorur konceptin e momentit rrotullues.  
Diskuton në klasë rreth problemit, zbaton në raste të ngjashme. 
Vlerësimi: do të vëzhgohen nxënësit.  
Mësuesi vlerëson nxënësit sipas performancës së çdo grupi për aftësitë teorike, kërkimore dhe eksperimentale, si dhe për 
zhvillimin e mendimit kritik në debat. 
Detyrat dhe puna e pavarur: ndërton modelin hapësinor të dy trupave dhe gjen qendrën e tyre të përbashkët, duke i bërë 
të kenë moment rrotullimi (modeli planet-satelit). 

 

PLANIFIKIM DITOR – TEMA MËSIMORE 24-25 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X Shkalla: 5 Klasa: X-A 



 
 

Tematika: Forcat dhe lëvizja  
Kapitulli 5: Efekti rrotullues i forcave   
Tema mësimore 24-25.  Ushtrime – Barazpesha  (5.3) 

Situata e të nxënit: listat e kontrollit në fund të çdo kapitulli. 

Ushtrime të përgjithshme dhe përgatitje për testim  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Eksperiment, matje, njehsim, diskutim, zbatim praktik, debat shkencor 
A mund të qëndrojë në baraspeshë trupi që ka bosht rrotullimi? Nëse po, çfarë duhet bërë për këtë? 
A ndikon fakti se trupi mund të ketë dy pika mbështetjeje? Këto janë pyetjet që do të marrin përgjigje gjatë orës së 
mësimit.  
Nxënësi:  

� paraqet në forma të ndryshme mënyrën e funksionimit të trupave që kanë bosht rrotullimi, që i bën të qëndrojnë; 
� demonstron shembuj konkretë të zbatimit të rregullave e ligjeve mbi baraspeshën e trupave që rrotullohen; 
� diskuton me të tjerët mbi përparësitë e lëvizjes rrotulluese dhe jep propozime për zgjidhjen e situatave në jetën 

reale;  
� përdor internetin për informacione të besueshme për përdorimin e rregullave në cirk dhe në gjimnastikën 

artistike; 
� zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga teksti, si: momenti, krahu i forcës, rregulla e momenteve. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas 
temës mësimore: Nxënësi: 

� përshkruan shembuj, ku megjithëse veprojnë 
forcat që shkaktojnë rrotullim, trupi qëndron në 
baraspeshë; 

� përkufizon dhe llogarit momentin rezultant të 
forcave me shembuj të thjeshtë trupash në 
baraspeshë; 

� shpjegon si levat dhe rrotat transmetojnë efektet 
rrotulluese dhe se mund të qëndrojnë gjatë 
ushtrimit të forcës për shkak të fërkimit. 

� zbatim praktik për parimin e punës së peshores.  

Fjalët kyçe: moment force, krah i forcës, bosht rrotullimi, 
lëvizje rrotulluese, rregulla e momenteve, levat, rrotat, bosht 
rrotullimi, pika e mbështetjes, efekt rrotullues, parimi i 
kolovajzës. 

                       

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti. Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, shoqëria dhe mjedisi.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: 
Dikutime dhe debate: nxënësi diskuton dhe debaton mbi efektin rrotullues të forcës te trupi që ka bosht rrotullues dhe 
kushtet e baraspeshës, duke kujtuar njohuritë e marra më parë dhe duke kryer eksperimente të thjeshta në klasë.  
Kujtojnë kuptimin fizik të momentit dhe marrëveshjen e kahut të rrotullimit orar apo kundërorar. 
Diskuton dhe argumenton duke përdorur mënyra të ndryshme për të lidhur efektin rrotullues me qëndrën e rëndesës së 
përbashkët të dy trupave dhe tregon kur MR ˃ 0, trupi rrotullohet në kah kundërorar, kur MR ˂ 0, trupi rrotullohet në kah 
orar. 
 Zbaton rregullën e momenteve  MR =0;  në raste të ndryshme si dhe në rastin konkret të treguar më poshtë, kur trupi 
mbështetet në pikat A dhe B. Gjen FA=?, dhe FB=? nëse FC= 220N, dhe krahët e forceva esi në figurë 40cm dhe 10cm.  

                                                             
Punë me grupe: nxënësit ndahen në tri grupe, ku secili grup kryen eksperimente të thjeshta mbi qëndrueshmërinë e 
trupave në lidhje me qendrën e rëndesës së tyre dhe formave e pozicioneve. Debaton përfaqësuesi i grupit të dytë mbi 



 
 

baraspeshën e paqëndrueshme me përfaqësuesin e grupit të tretë për barazpeshën neutrale, mbasi grupi i aprë ka kryer 
eksperimentet mbi këto barazpesha.  Nxënësi përpiqet të argumentojë duke rrotulluar mjete rrethanore apo trupa të 
tjerë, si: karrigia, tavolina, etj. Ata mundohen t’i bëjnë këta trupa të qëndrojnë në baraspeshë, nën drejtimin e mësuesit.  
Zbatim numerik. Një disk me rreze R cm rrotullohet rreth boshtit nën veprimin e forcës 25 N në skajet e tij. Gjeni rrezen, 
nëse forca vepruese në skajet e tij është 15 N, që ai të qëndrojë në baraspeshë.  
Diskutim: nxënësi, mbasi ka hulumtuar në internet, ddikuton për lëvizjet e trupave apo sistemeve të trupave që kanë 
bosht rrotullimi dhe rreth problemit 3, fq. 54. 
Vlerësimi: do të vëzhgohen nxënësit.  
Mësuesi vlerëson nxënësit sipas performancës së çdo grupi për aftësitë teorike, kërkimore dhe eksperimentale, si dhe për 
zhvillimin e mendimit kritik në debat. 
Detyrat dhe puna e pavarur: ushtrimet e faqes 54. Ndërto mjete të thjeshta që kanë bosht rrotullimi dhe janë në 
baraspeshë, dhe interpreton zgjidhjen mbështetur në figurat  e treguara më poshtë:                                                         

.            
 

PLANIFIKIM DITOR - TEMA MËSIMORE 26 

Fusha: Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X  
 

Shkalla: 5 Klasa: X-A 

Tematika A: Forcat dhe lëvizja  
Kapitujt 1-5: Lëvizja dhe vendndodhja; forcat dhe forma; 
forcat dhe lëvizja; sasia e lëvizjes dhe impulsi i forcës; efekti 
rrotullues i forcave. 
Tema mësimore 26: Testim 

Situata e të nxënit: testim me shkrim mbi lëvizjen, forcat, 
sasinë e lëvizjes, efektin rrotullues të forcave.  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe.  
Nxënësi: kontrollohet në mënyrë të pavarur për shprehitë teorike dhe praktike të fituara në kapitujt 1-5, me shkrim, me 
pyetje, me alternativa dhe me njehsime.    
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas 
temës mësimore: Nxënësi kontrollohet dhe vlerësohet për 
konceptet: sasi, lëvizje, impuls, ligjet e Njutonit, ligji i 
ruajtjes së impulsit, goditje elastike dhe joeleastike, forca, 
bashkëveprimi, sistem i mbyllur trupash.  
 

Fjalët kyçe:  sasi, lëvizje, impuls, ligjet e Njutonit, ligji i 
ruajtjes së impulsit, goditje elastike dhe joeleastike, forca 
vepruese dhe kundërvepruese, sistem i mbyllur trupash, 
momenti rrotullues, rregulla e momenteve, qendra e 
rëndesës. 
  

Burimet: teksti Pearsen, tekste alternative të Oxford-it dhe 
të Kembrixh-it   

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematikë, shkenca natyrore, TIK-u. 



 
 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:  vlerësimi me shkrim. 
Ushtrime orientuese për testimin.  

1. Më poshtë janë dhënë disa grafikë të shpejtësisë nga koha. 
 a. Tregoni llojin e lëvizjes së trupave dhe argumentoni çdo rast, duke u mbështetur në grafikët  e mëposhtëm.          
b. Cilët prej tyre tregojnë lëvizje të njëjta dhe nga se ndryshojnë?                                                       
c.  Përcaktoni rrugën e kryer në secilin rast.          

                  
 

2. Një trup zbret në një rrafsh të pjerrët. Lëvizja e tij është: 
A) e njëtrajtshme    
B) e përshpejtuar 
C) e ngadalësuar 
D) nuk e përcaktojmë.  

3. Një trup lëviz në një rrugë të drejtë horizontale me shpejtësi 30 m/s. Sa do të jetë koha e lëvizjes nëse distanca e 
përshkuar prej tij është 3 km?                                                                                                                          
A) 1 s  
B) 10 s 
C) 0.1 s 
D) 100 s. 

4. Është dhënë grafiku i varësisë së nxitimit nga koha për lëvizjen e një trupi. Tregoni se si ka lëvizur ai dhe gjeni 
rrugën e kryer. 

5. Me të dhënat e treguara në tabelë ndërtoni grafikun e varësisë d-t  
d(m) o 1.6 3.25 4.8 6.35 8 9.6 
 t(s) 0.05 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 

6. Gjeni nxitimin, distancën e përshkuar dhe gradientin e shpejtësisë së një trupi, i cili fillon të niset dhe mbas 5 
sekondash arrin shpejtësinë 0.5 km/h. Më pas, ai lëviz në mënyrë të njëtrajtshme për 5 sekonda të tjera dhe 5 
sekondat e fundit frenon dhe ndalon. Ndërtoni grafikisht varësinë a-t.  

7. Përshkruani si matet shpejtësia e një trupi me anën e metodës së kurthit të shpejtësisë.                  
8.  A ka dallim ndërmjet formulave të njehsimit të shpejtësisë mesatare jep dy argumente: 

                                                 Vm = d/t dhe Vm = (V1+V2)/2          
a. po  
b. jo                                                                       

9. Gjeni forcën me të cilën një top me masë 200 g godet murin në mënyrë elastike, forcën kundërvepruese të murit, 
nëse ai lëviz horizontalisht me shpejtësi 10 m/s dhe kthehet mbrapsht.  

10.  Sa ndryshon sasia e lëvizjes së një trupi me masë m, nëse shpejtësia e tij dyfishohet:  
A) zvogëlohet 2 herë  
B) zvogëlohet 4 herë  
C) rritet 4 herë  
D) rritet 2 herë. 

11.  Sasia e lëvizjes së një trupi është 150 kgm/s. Sa do të jetë vlera e shpejtësisë, drejtimi dhe kahu i saj nëse masa   
është 300 gr? 

12.  Dy trupa lëvizin sipas një vije të drejtë përkundrejt njëri-tjetrit. I pari e ka masën m1 = 2m2. Pas bashkëveprimit, 
ata bashkohen dhe lëvizin me shpejtësi V. Gjeni këtë shpejtësi nëse V1 = 5 m/s, V2 = 2 m/s, V = ? 



 
 

13.  Si do të ndryshonte zgjidhja e problemës nëse trupat e mësipërm lëvizin njëri pas tjetrit para bashkëveprimit dhe 
pas tij ata bashkohen duke lëvizur së bashku?  

14.  Ndërtoni diagramin vektorial të sasive të lëvizjes dhe forcave të bashkëveprimit nëse një trup me masë m, i cili 
lëviz me shpejtësi V majtas, ndahet në dy copa me masa të barabarta, të cilat mbas ndarjes i largohen njëra-
tjetrës: para ndarjes, gjatë ndarjes dhe pas saj. 

15.  Me të dhënat e mëposhtme gjeni masën e trupit dhe ndërtoni grafikun e varësisë p-V dhe p-m.                                     
 

Sasia e lëvizjes  
p (kg m/s) 

    8.4    32.8    40.5    4.8     6.35 

Masa m (kg)      
Shpejtësia V (m/s)      4.1      8.2    

 
16.  Nga të dhënat që jepen në figurë, gjeni forcën e rëndesës së trupit. 

                           
 

Skema e vlerësimit 

Nota  4 5 6 7 8 9 10 
% 24 25-39 40-52 53-64 65-76 77-88 89-100 
Pikët  0-4 5-7 8-10 11-13 14-16 17-19 20-22 

 

 

 
PJESA A 
 
KAPITULLI 6. ASTRONOMIA (4 orë) 
  

                                                      PLANIFIKIM DITOR - TEMA MËSIMORE 27 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika  X Shkalla: 5 Klasa: X-A 
Tematika A: Forcat dhe lëvizja  
Kapitulli 6: Astronomia   
Tema mësimore 27 : Sistemi Diellor 6.1 

Situata e të nxënit: demonstrime, prezantime, diskutime rreth 
materialeve të gjetura në internet. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe: debat mbështetur në zgjidhje problemore e kërkimore nëpërmjet punës 
në grup. 
Nxënësi:  

� ndërton diagramin e vektorëve te forcav egravitacionale me drejtim të njëjtë dhe gjen rezultanten ; 
� përdor mjetet digjitale dhe mjediset informative, duke përfshirë komunikimet në distancë për zhvillimin e 

njohurive mbi Sistemin tonë Diellor; 
� përdor mjetet digjitale për të përpunuar, krijuar, realizuar dhe demonstruar modele të lëvizjes së planetëve, 

satelitëve e kometave; 
� harton detyrë praktike në formën e një projekti në grup, duke shkëmbyer informacione mbi njohuritë e 



 
 

deritanishme për sistemin diellor dhe lëvizjet e tyre;  
� diskuton rreth teorive të formimit të sistemit diellor, ato moderne dhe për satelitët artificialë. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas 
temës mësimore. Nxënësi:  

� risjell karakteristikat kryesore të sistemit tonë 
diellor, përfshirë ngjashmëritë dhe dallimet 
mes planetëve, hënave të tyre dhe satelitëve 
artificialë; 

� për orbitat rrethore, shpjegon se si forca e 
gravitetit mund të çojë në ndryshimin e 
shpejtësisë vektoriale të planetit, por jo të 
vlerës së saj dhe se si, për një orbitë të 
qëndrueshme rrezet mund të ndryshojnë, nëse 
kjo shpejtësi ndryshon (interpretim cilësor); 

� është mendjehapur dhe pranon të gjitha 
njohuritë dhe argumentet si dëshirë dhe 
tentativë për të ndryshuar këndvështrimin e tij, 
nëse informacioni është bindës; 

� ndan me të tjerët njohuritë për origjinën e 
universit, duke bërë dallimin midis fakteve 
shkencore dhe besimit. 

Fjalët kyçe:  forca gravitacionale, orbitë, planet, satelit, Diell, 
sistemi diellor, kometë, lloje kometash, meteor, meteorit, bolid, 
asteroid, trajektore rrethore, eliptike, parabolike të trupave 
qiellorë, satelitë artificialë.  

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga 
interneti, paraqitjet matematikore të vektorëve dhe 
veprimet me to, përdorimi i rregullës së paralelogramit 
për gjetjen e shumës së vektorëve me drejtime të 
ndryshme.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, TIK-u, mjedisi dhe shoqëria, gjuhët dhe komunikimi 
(anglisht). 
   

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. 
Organizimi i orës së mësimit: Punë në grup. 
Parashikimi i njohurive: nxënësi diskuton rreth problemit të intensitetit të fushës  gravitacionale, të planetëve dhe sistemit 
diellor. Si e ka vlerën, drejtimin dhe kahun ky intensitet? Cila është forma e trajektores së planetëve, hënave, kometave 
dhe meteoritëve? Nga se ndryshojnë?                                    
Si ndikon forca gravitacionale në drejtimin e lëvizjes së trupave qiellorë në sistemin tonë diellor? 
Ai interpreton ndryshimin e drejtimit të lëvizjes së planetëve, nën veprimin e një ose disa forcave gravitacionale. Mësuesi e 
ndihmon nxënësin të sjellë shembuj të ndryshëm, ku gjen zbatim bashkëveprimi garavitacional, mënyra e lëvizjes së 
trupave qiellorë të SD, nën veprimin e forcave gravitacionale të Diellit dhe planetëve gjigantë në trajektore. Ai e ndihmon 
nxënësin të dallojë llojet e trajektoreve dhe të ndërtojë modele. 

                                                   
 Ndërtimi i njohurive:  
Ai zgjidh problemin kërkimor në lidhje me forcat gravitacionale në SD dhe ndërton një model të tijin, si në figurën më lart.  



 
 

Paraqet punët e kryera, debaton mbi forcat gravitacionale në natyrë në Sistemin Diellor dhe në jetën e përditshme, duke 
treguar në mënyrë elektronike dhe me ndihmën e mësuesit zbatime konkrete të thjeshta. Ai diskuton e debaton mbi rolin e 
forcave gravitacionale në jetën e njeriut dhe botën përreth tij. Prezanton zgjidhjen dhe rezultatin e arritur për lëvizjen e një 
anijeje kozmike në rrugëtimin e saj drejt Marsit.  
Mësuesi inkurajon nxënësin gjatë diskutimeve, më pas e orienton si të hulumtojë mbi lloje forcash gravitacionale në 
natyrë.  
Përforcimi i të nxënit: Mësuesi i orienton nxënësit si të interpretojnë faktin që lëvizja e planetëve nuk është vijëdrejtë, por 
eliptike dhe e kometave parabolike. Tregon dallimin mes trupave qiellorë të Sistemit Diellor, lidhjen mes largësive, 
mbështetur në tabelën në tekst duke punuar në grup.  
Ata shohin pjesë nga një film shkencor ku shfaqet Sistemi Diellor dhe lëvizja e raketave brenda dhe jashtë tij, drejt 
Universit. Debatojnë për teoritë e reja mbi Multiversin.  
Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit lider të çdo grupi:  1. .………      2. …………              3. …………   
Mësuesi vlerëson nxënësit për shprehitë teorike fizike, matematike, mjedisore digjitale dhe praktike, mban shënimet 
përkatëse për punën individuale dhe në grup të nxënësve, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: paraqet në një poster, film ose ese, idetë e sotme për sistemin diellor dhe planetët, satelitët, 
kometat, meteorët, meteoritët, bolidët dhe roli i njeriut në të.  

 

                                                 PLANIFIKIM DITOR – TEMA MËSIMORE 28 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X  
 

Shkalla: 5 Klasa: X 

Tematika A: Forcat dhe lëvizja  
Kapitulli 6: Astronomia   
Tema mësimore 28. Forcat gravitacionale 6.2 

Situata e të nxënit: demonstrime, prezantime, diskutime 
rreth materialeve të gjetura në internet. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe: zgjidhja problemore. 
� Mendon dhe komunikon me të tjerët matematikisht për studimin e lëvizjes së trupit, lidhjes mes masës si madhësi 

skalare dhe forcës gravitacionale vektoriale; 
� zbaton në mënyrë të pavarur ligjin II të Njutonit në rastin e bashkëveprimit të planetëve me Diellin, si dhe 

udhëzimet e dhëna nga teksti i nxënësit Fizika X, libri i punës, për të kuptuar lidhjen mes forcës, masës e nxitimit, 
mbështetur në koncepte matematikore, dhe natyrën e tërheqjes gravitacionale të mjedisit përreth nesh.   

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� interpreton modelet e Sistemit Diellor të Ptolemeut 
dhe të Kopernikut, si dhe modelin e sotëm. Përkufizon 
Ligjin e tërheqjes së gjithësishme; 

� zbaton Ligjin e tërheqjes së gjithësishme në llogaritjet 
e forcës, masës dhe intensitetit të fortësisë së fushës 
dhe e heton atë eksperimentalisht; 

� shpjegon se fortësia e fushës varet nga masa e trupit 
qiellor;  

� tregon se forcat gravitacionale i binden Ligjit të 
katrorit të anasjelltë dhe i bëjnë planetet të 
përshkojnë trajektore të lakuara; 

� lexon në anglisht materiale për tërheqjen 
gravitacionale. 

Situata e të nxënit: matematikore, ilustruese, 
eksperimentuese, diskutimi, loja me role, gjuhët dhe 
komunikimi (anglisht). 

 
 



 
 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, 
aparati  matematikor mbi lidhjen forcë, masë dhe intensitet i 
fortësisë së fushës gravitacionale. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, TIK-u, mjedisi dhe shoqëria, gjuhët dhe 
komunikimi (anglisht). 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: 
Organizimi i orës së mësimit: 
Parashikimi i njohurive: Nxënësi vizaton në fletore trupa si në fig 3.2, faqe 29, ku tregon lidhjen vektor-skalar, mes nxitimit, 
masës dhe forcës. Ai mëson se si ndikojnë forcat në lëvizjen e objekteve, veçanërisht në kuptimin e sigurisë së makinës. 
Eksperimenton lidhjen mes masës, forcës e nxitimit gravitacional, shprehur sipas Ligjit të tërheqjes së gjithësishme. 
Mësuesi ndihmon nxënësin të sjellë shembuj të ndryshëm, ku gjen zbatim fakti se trupat qiellorë, planetët dhe satelitët 
përshkojnë trajektore eliptike.  

                                                                 
 Ndërtimi i njohurive: Nxënësi punon individualisht, duke realizuar vetë eksperimente me mjete të thjeshta, për të gjetur 
lidhjen mes intensitetit të fortësisë gravitacionale, masës m dhe forcës G. Mësuesi e ndihmon atë që të provojë 
eksperimentalisht dhe me metoda matematike mbështetur te Ligjit i tërheqjes së gjithësishme, se:  

� trajektorja e trupave qiellore të Sistemit Diellor është  e lakuar;  
� intensiteti i fortësisë gravitacionale ka drejtimin nga qendra e trajektores.  

Pyetja që lind në këtë rast është: pse trupat qiellorë e kanë intensitetin e fushës gravitacionale të ndryshëm dhe nga se 
varet ai? Si përcaktohet ai dhe cili është kuptimi fizik e matematikor i tij? 
Rivlerëson njohuritë e marra me eksperimente, ndërton modele, tregon lidhjen e forcës gravitacionale, masës e largësisë 
ndërmjet trupave të sistemit diellor. Diskuton me të tjerët, mbi përfundimet e arritura.  
Përforcimi i të nxënit: Mësuesi interpreton shembullin 1 të zgjidhur, fq. 60, ndihmon nxënësit në zbatimet e Ligjit 
gravitacional. 
Përcakton shpejtësinë dhe periodën e rrotullimit të planetëve rreth Diellit apo satelitëve rreth planetëve. 
Shpejtësia = perimetri i orbitës/perioda kohore  
Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit:  1. …………      2. …………………            3. …………………… 
Mësuesi vlerëson nxënësit për shprehitë teorike fizike, matematikore, mjedisore, digjitale, praktike, mban shënime për 
secilin nxënës për punën individuale dhe në grup, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe në detyrat praktike.  
Detyrat dhe puna e pavarur: ushtrimi 3, fq. 38. 
Mësuesi e orienton nxënësin të kujtojë njohuritë mbi ligjin II të Njutonit dhe të provojë se Ligji i tërheqjes së gjithësishme 
është pikërisht ai. 
Ushtrim: Gjeni forcën gavitacionale që vepron mbi trupat me masë 40 kg, në largësinë 2 m nga njëri-tjetri. G = 6.67.1011 
Nm2/kg2 

 

PLANIFIKIM DITOR - TEMA 29 

Fusha: Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X Shkalla: 5 Klasa: X 
Tematika A: Forcat dhe lëvizja  
Kapitulli 3: Astronomia  
Tema mësimore 29-30: Galaktikat. Rruga e Qumështit. 
Evolucioni i yjeve 6.3 

Situata e të nxënit: demonstrime, prezantime, diskutime 
rreth materialeve të gjetura në internet.  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe: Hulumtim, zbulim, demonstrim.  

� Nxënësi përdor foto dhe materiale nga burime të ndryshme të informacionit; vëzhgon natën sferën qiellore dhe 
hulumton lëvizjen e planetëve të yjeve; 



 
 

� harton një detyrë për formën e galaktikave dhe veçanërisht për Rrugën e Qumështit; 
� krijon një model duke u nisur nga një situatë logjike nga jeta e përditshme, e cila përmban një mesazh që kërkon 

zgjidhje shkencore, mbi formë e galaktikave, të universit, dhe mbi lindjen e yjeve, duke u bazuar në njohuritë 
paraprake; e prezanton para të tjerëve; 

� modelon një strukturë të re mbi universin dhe lindjen e tij mbi të dhënat e fundit shkencore mbi Multiversin dhe 
mundësinë e mosekzistencës së teorisë mbi vrimat  e zeza dhe teoritë e reja për këto probleme. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas 
temës mësimore. Nxënësi:  

� vrojton lëvizjen e yjeve dhe të planetëve me sy të 
lirë dhe në teleskop ose pamje nga Nasa;  

� shpjegon mënyrat e lëvizjes së tyre rreth vetes, 
Diellit dhe rreth qendrës së Galaktikës me mënyra 
të thjeshta; 

� shpjegon format e galaktikave dhe të galaktikës 
sonë; 

� shpjegon evolucionin  e yjeve mbi teorinë e Big 
Beng-ut dhe të yjeve mbi teorinë  e vrimave të 
zeza; 

� përshkruan ciklin e jetës së një ylli me përmasat e 
Diellit dhe të një ylli më të madh se ai;   

� shpjegon zhvendosjen e kuqe të dritës prej 
galaktikave që janë duke u larguar; 

� tregon se rreth gjithësisë ka ende shumë gjëra që 
nuk shpjegohen, si vrimat e zeza dhe energjia e 
jashtëzakonshme  e tyre dhe ndërtimi  gjithësisë. 

  

Fjalët kyçe:  galaktikë, evolucion i yllit, Rruga  e Qumështit, 
pozicioni i Diellit dhe lëvizja  e tij rreth qendrës së galaktikës 
sonë, zhvendosje e kuqe, shpërthimi i madh Big-Beng. 

 
 

 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, 
foto, filmime, metoda dhe modele për galaktikat, vrimat e 
zeza dhe gjithësinë, marrë nga interneti dhe burime 
shkencore, si NASA. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, TIK-u, mjedisi dhe shoqëria, gjuhët dhe 
komunikimi (anglisht). 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. 
Organizimi i orës së mësimit. 
Parashikimi i njohurive: nxënësit i krijohet mundësia të vrojtojë nëpërmjet kompjuterit programe shkencore për 
problemet e galaktikave, evolucionin e yjeve, lindjen e yjeve, të bëjë dialog, nëpërmjet lojës me role, duke intervistuar 
mësuesin dhe nxënësit e tjerë të klasës, duke simuluar në praktikë kohë të ndryshme me përfaqësues Ptolemeun, 
Kopernikun, Ainshtanin, Stefen Hokingun dhe Laur Mersinin, astronomja amerikane me origjinë shqiptare. 
Ndërtimi i njohurive: nxënësi punon individualisht në fletore, vizaton format e galaktikave, të modelit mbi vrimat e zeza, 
zhvendosjen e kuqe etj. dhe tregon për evolucionin e këtyre teorive.  
Diskuton mbi problemin kërkimor të lindjes së yjeve dhe të galaktikave, gjen dhe prezanton modele të ndryshme mbi 
gjithësinë, dallon ndryshimin mes galaktikave në varësi të formës së tyre.  
Përcakton pozicionin e sistemit tonë diellor në galaktikë dhe largësinë e tij nga qendra e galaktikës sonë (Rruga e 
Qumështit). 
Nxënësi inkurajohet nga mësuesi të hulumtojë mbi formën e gjithësisë dhe teorinë e re të Multiversit. Ai bashkëpunon me 
mësues të tjerë të shkollës ose jashtë saj, në Universitetin e Tiranës, te katedra e astrofizikës, ku ka edhe teleskop. 
Përforcimi i të nxënit: mësuesi zhvillon me nxënësin ushtrime praktike dhe e orienton atë të diskutojë në klasë për 
vrojtimet e bëra prej tij apo në bashkëpunim me të tjerë; punon ushtrimet 1, 3, faqe 62; vizaton modele të galaktikave dhe 
të zhvendosjes së vijës së kuqe të dritës, për të treguar largimin e galaktikave. 
Mësuesi e orienton nxënësin si të diskutojë mbi informacione që mund të ketë dhe e porosit që të mos i marrë ato nga 



 
 

burime joshkencore. 
Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit:  1. …………             2. ……………            3. ………………… 
Mësuesi vlerëson nxënësit për shprehitë teorike fizike, matematikore, mjedisore dhe digjitale, si dhe ato praktike, mban 
shënimet përkatëse për punën në grup të nxënësit, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: zgjidh ushtrimet 2, 4, faqe 62. Pyet prindërit apo të afërmit mbi njohuritë që kanë ata për 
galaktikat dhe diskuton për evolucionin e gjithësisë, duke pasur parasysh se ajo është në lëvizje dhe zhvillim të pandërprerë 
dhe se informacionet dhe teoritë nuk janë përfundimtare, pasi me zhvillimet teknologjike zbulohen teori të reja mbi bazën 
e atyre ekzistuese. 

 

PLANIFIKIM DITOR - TEMA MËSIMORE 30 

Fusha:    Shkenca natyrore  Lënda: Fizikë  
 

Shkalla: 5 Klasa: X-A 

Tematika A: Forcat dhe lëvizja  
Kapitulli 3: Astronomia  
Tema mësimore 30: Ushtrime  
  

Situata e të nxënit: Ushtrime mbi astronominë në 
fund të kapitullit 6 si dhe ushtrime të përgjithshme 
për teste të pjesës A. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Nxënësi mendon dhe komunikon dhe argumenton me të tjerët mbi bazën 
e studimit të lëvizjeve, e vendodhjes, forcave, formës së trupave, impulsin e sasinë e lëvizjes, efektin rrotullues, galaktikat, 
evolucionin e yjeve, matjen e shpejtësisë së yjeve, grafikët e zhvendosjes së vijës së kuqe të spektrit dritor, grafikët 
distancë-kohë dhe shpejtësi-kohë.  
Nxënësi: identifikon aspekte të varësive matematikore lineare për dyshen largësi-kohë, shpejtësi-kohë ;  

� bën lidhjen ndërmjet këtyre madhësive dhe e paraqet atë në mënyrë lineare; 
�  identifikon shpejtësitë e lëvizjes nga grafikët dhe nga zhvendosja e kuqe e spektrit dritor; 
�  analizon mënyrën e lëvizjes së trupit, planetëve, Diellit, galaktikave, pasi ka parashikuar ndikimin e shpejtësisë;  
� arsyeton mbi kuptimin e gradientit të shpejtësisë dhe të distancës në varësi të kohës; 
� gjen largësinë e përshkuar nga trupi, duke gjetur sipërfaqen nën grafikun e varësisë v-t, tregon lëvizjen e trupave 

sipas ligjeve të Njutonit, baraspeshën e qëndrueshme dhe të paqëndrueshme etj, llojet e forcave, momentin e 
forcës për lëvizjen rrotulluese.  

� zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga teksti i nxënësit Fizika 10, libri i punës, për të kuptuar lidhjen 
ndërmjet distancës dhe kohës, konceptin e shpejtësisë, eksperimenton dhe mat madhësitë: distancë, kohë dhe 
shpejtësi. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� krahason mbas njehsimit të shpejtësisë mesatare me vm = l/t 
dhe vm = v1+v2/2;  

� përforcon njohuritë e marra mbi lëvizjen e njëtrajtshme, të 
përshpejtuar dhe të ngadalësuar nisur nga mënyra e lëvizjes, 
nga ndryshimi i vlerave të shpejtësisë, distancës dhe 
nxitimit, ekuacioneve të lëvizjes dhe të shpejtësisë, nga 
paraqitja grafike e d-t dhe v-t; 

� njehson distancën, shpejtësinë dhe nxitimin e trupave , të 
planetëve, të yjeve dhe galaktikave;  

�  diskuton mbi lëvizjet e trupave në hapësirë dhe jep modele 
të gjithësisë; 

� zbaton në raste të ndryshme njohuritë nëpërmjet kërkim-
hulumtim- eksperimentit për matjen e distancave, kohës 

Fjalët kyçe:  shpejtësi, distancë, shpejtësi mesatare, 
m/s, grafikë d-t dhe v-t, paraqitje tabelore, 
paraqitje analitike (me formulë d = vt) gradientët 
d(t) dhe v(t), madhësi vektoriale, ekuacioni 
shpejtësisë dhe i lëvizjes, m/s2, ligje të Njutonit, lloje 
forcash, fërkimi, elastike, e rëndesës, baraspeshë, 
moment force, sasi lëvizjeje, galaktikë, shpejtësi e 
planetit, yll, galaktikë, moment rezultant, Sistem 
Diellor, zhvendosje e kuqe e vijës së spektrit dritor. 



 
 

dhe shpejtësisë, forcave, sasisë së lëvizjes e momentit të 
forcës;  

� analizon përfundimet e gjetura nga eksperimentet e thjeshta 
mbi lëvizjet dhe harton një hartë konceptesh me ndihmën e 
mësuesit. 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, paraqitjet 
matematikore analitike (me formulë), grafike dhe tabelore.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 
ndërkurrikulare: matematika, TIK-u. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Demonstrim, diskutim, debat shkencor. 
Organizimi i orës së mësimit. 
Parashikimi i njohurive: nxënësi interpreton grafikët (d-t) dhe v-t, tregon edhe mënyrën e lëvizjes së trupit dhe llojin e 
lëvizjes dhe më pas komenton rreth saj. Mësues-i/ja ndihmon nxënësit të sjellin shembuj të ndryshëm, në lidhjen reciproke 
mes madhësive fizike që ndryshojnë gjatë një procesi (dukurie) fizik dhe format e ndryshme të varësive lineare, si p.sh. në 
lëvizjet e makinave, planetëve, satelitëve, kometave, yjeve dhe galaktikave, etj. 
Ndërtimi i njohurive: nxënësit ndahen në 4 grupe dhe punojnë: i pari për kryerjen e eksperimenteve, grupi i dytë bën 
matje, i treti hedh vlerat e matura të distancës dhe të kohës në një tabelë, grupi i katërt ndërton grafikët e varësive lineare 
d-t dhe v-t.  
Nxënësit diskutojnë mbi përfundimet e arritura, mbasi kanë zgjedhur liderët e tyre. Ata zgjidhin problemin kërkimor në 
lidhje me grafikët d-t dhe v-t, a-F, a-m, vlerën e shpejtësisë, si dhe llojin e lëvizjes së trupave, baraspeshën, momentin e 
forcës, sasinë e lëvizjes, impulsin, ligjet e ruajtjes së masës dhe të impulsit, të Njutonit dhe të Tërheqjes së gjithësishme. 
Paraqesin punët e kryera dhe modelet për çdo rast, debatojnë mbi lëvizjet në natyrë dhe në jetën e përditshme, duke 
treguar në smart board ose me aparat projeksioni, me ndihmën  e mësuesit, raste të ndryshme nga jeta e përditshme në 
Tokë, në Sistemin Diellor, Galaktikën tonë, Univers, duke treguar në çdo rast se ku ndodhet Toka. Ai gjithashtu prezanton 
format e grafikëve zgjidhjen, rezultatin e arritur dhe diskuton mbi atë përfundim.  
Mësuesi inkurajon nxënësin të hulumtojë trupat dhe të tregojë mënyrën e lëvizjes, varësinë lineare kur trupi nuk niset nga 
origjina e referimit  
Përforcimi i të nxënit: mësuesi zhvillon me nxënësit ushtrime për njehsimin e largësisë së përshkuar nga një trup të 
shpejtësisë në Tokë dhe në univers, ndërtime grafikësh në raste të ndryshme, pikërisht me problemat e faqeve 66-67, sipas 
grupeve të krijuara, dhe në fund jep konkluzionet bashkë me nxënësit.  
Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit:  1. ……………                      2. ………………             3. ……………… 
Mësuesi vlerëson nxënësit për shprehitë teorike fizike, matematikore, grafikët e shpejtësisë nga koha, si dhe ato praktike, 
mban shënimet përkatëse për punën në grup të nxënësve, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: ushtrimet e faqeve 66-67-68-69 për t’u përgatitur për testimin përfundimtar të tremujorit. 
Mat shpejtësinë, distancat dhe kohën e e lëvizjes së makinave, njerëzve etj, me kronometër, me anën e hartave ose me 
GPS, largësitë Tokë- planet - yje me metodat e Astrofizikës, siç është zhvendosja e vijës së kuqe të spektrit dritor 
elektromagnetik dhe ndërton varësitë mdërmjet madhësive fiizke. 

 

PJESA B 
KAPITULLI 7 RRJETI ELEKTRIK QENDROR  (4 orë) 
 
                                                      PLANIFIKIM DITOR - TEMA MËSIMORE 31 

Fusha:    Shkenca natyrore  Lënda: Fizika  X Shkalla: 5 Klasa: X 
Tematika B: Elektriciteti  
Kapitulli 7: Rrjeti elektrik qendror   
Tema mësimore 31 : Përdorimi i elektricitetit (7.1) 

Situata e të nxënit. Qarku shpërndarës unazor. 

Lidhja e prizave. 



 
 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Nxënësi:  

� vlerëson produktet elektrike në veprimtaritë praktike; 
� shpjegon rreziqet dhe përparësitë që shfaq elektriciteti, duke renditur hapat që duhen patur parasysh për t’u 

mbrojtur prej tij, sigurinë në punë gjatë përdorimeve të shumta të elektricitetit. 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� risjell karakteristikat kryesore të elektricitetit, përfshirë 
ngjashmëritë dhe dallimet mes përcjellësve dhe 
jopërcjellësve; 

� shpjegon si përftohet energjia elektrike, si vjen në shtëpi, 
mënyrat e matjes, koston e energjisë, përcjellësit, kutitë 
shpërndarëse, dhe ç’janë faza e nuli;  

� ndan me të tjerët njohuritë për sigurinë si dhe përdorimet  e 
energjisë elektrike. 

Fjalët kyçe:  elektricitet, përcjellës, jopërcjellës, 
energji elektrike, kuti shpërndarëse, fazë, nul, siguri 
ndaj rrymës në punë, matja e energjisë elektirke, 
qark elektrik, pajisje elektrike. 
 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, paraqitjet 
e skemave dhe rrjetin shpërndarës, përdorimin e pajisjeve elektrike 
dhe siguria në punë.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 
ndërkurrikulare: matematika, TIK-u, mjedisi dhe 
shoqëria, gjuhët dhe komunikimi (anglisht). 
   

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Diskutim, eksperiment 
Organizimi i orës së mësimit: punë në grup. 
Parashikimi i njohurive: nxënësi diskuton rreth problemit të elektricitetit, të pajisjeve elektrike, shpërndarjen dhe rrjetin 
elektrik, nulin, fazën, etj.  
Si ndikon tensioni i lartë elektrik? Kur ai është i dobishëm dhe kur i dëmshëm në jetën e individit dhe cilat janë masat e 
sigurisë në punë?  

                                   
Ai interpreton ndryshimin ndërmjet përcjellësve e jopërcjellësve, cili është roli i tyre në pajisjet elektrike, parimi i punës së 
sahatit elektrik, kostoja e energjisë e probleme të tjera që lidhen me elektricitetin në jetën e përditshme. 

                             



 
 

 Ndërtimi i njohurive:  
Nxënësi zgjidh problemin kërkimor në lidhje me sigurinë në punë gjatë përdorimit të energjisë elektrike, kur futet spina në 
prizë, kujdesi nga uji, dhe goditjet elektrike cilat janë masat e para që ndërmerren në këto raste.   
Mësuesi e inkurajon nxënësin të zgjerojë hapësirën e zbatimeve të elektricitetit gjatë diskutimeve, më pas e orienton se si 
të hulumtojë mbi masat, që duhen marrë ndaj goditjeve nga rryma elektrike.  
Përforcimi i të nxënit: Mësuesi e orienton nxënësin si të interpretojë faktin që rryma elektrike ka dobitë dhe rreziqet e saj. 
Zhvillon me nxënësit, të ndarë në grupe, diskutime mbi dallimin mes përcjellësve e jopërcjellësve si dhe përdorimet e tij në 
pajisjet elektrike.  
Mësuesi  shfaq  pjesë nga një film shkencor me përdorimet e elektricitetit dhe e orienton nxënësin të diskutojë për 
sistemin elektrik 220 V në Europë dhe sistemin elektrik 110 V në Amerikë dhe Kanada.  
Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit lider të çdo grupi:  1. .……………        2. ……………            3. ….. 
Mësuesi vlerëson nxënësit për shprehitë teorike fizike, matematike, mjedisore digjitale dhe praktike, mban shënimet 
përkatëse për punën individuale dhe në grup të nxënësve, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: Paraqet në një poster, film ose ese, idetë e sotme mbi energjinë elektrike, prodhimin, 
përdorimet, dobitë rreziqet dhe rolin e njeriut në këtë drejtim. 

 

                                                                 

PJESA B 
KAPITULLI 7 RRJETI ELEKTRIK QENDROR  (4 orë) 
 
                                                      PLANIFIKIM DITOR - TEMA MËSIMORE 32 

Fusha: Shkenca 
natyrore  

Lënda: Fizika  X Shkalla: 5 Klasa: X-A 

Tematika B: Elektriciteti  
Kapitulli 7: Rrjeti elektrik qendror   
Tema mësimore 32. Mjete sigurie  (7.2) 

Situata e të nxënit: Izolimi i dyfishtë dhe tokëzimi. 

Rregullat e sigurisë për mbrojtjen nga elektriciteti. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe:  

Nxënësi:  
� tregon si kryhet izolimi i dyfishtë dhe tokëzimi, rendit dhe shpjegon hapat për mbrojtjen nga goditjet prej rrymës 

elektrike; 
� mëson funksionin dhe përdorimin e mbrojtësve, si izolatorët, tokëzimi, kujdesi dhe rregullat e sigurimit teknik nga 

rryma elektrike për sigurinë e jetës dhe mbrojtësit e ndryshëm në qark; 
� diskuton e debaton me raste konkretë mbi sigurinë ndaj goditjeve elektrike në jetën e përditshme. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të 
fushës sipas temës mësimore. Nxënësi:  

� përshkruan rolin e izolatorëve, 
siguresave, ndërprerësve të rrjetit 
(automatëve); 

� risjell ndryshimin ndërmjet 
funksionit të përcjellësit të fazës, 
nulit, tokëzimit dhe diferencat 
potenciale ndërmjet këtyre 
përcjellësve;  

� shpjegon që përcjellësi i fazës mund 

Fjalët kyçe: izolator, prizë, spinë siguresë, ndërprerës, automat, përcjellës i 
fazës, tokëzimi i çelsave 

             
 



 
 

të jetë i rrezikshëm, madje edhe kur 
çelësi i qarkut është i hapur; 

� shpjegon rreziqet që vijnë nga lidhja 
ndërmjet përcjellësit të fazës dhe të 
Tokës dhe rolin e automatëve, 
tokëzimit dhe çelësave, izolimi i 
dyfishtë.       

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra 
nga interneti, paraqitjet e skemave dhe rrjeti 
shpërndarës, përdorimi i pajisjeve elektrike 
dhe siguria në punë.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: matematika, TIK-u, 
mjedisi dhe shoqëria, gjuhët dhe komunikimi (anglisht), shkencat natyrore. 
   

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Eksperiment, punë në grup, diskutim. 
Organizimi i orës së mësimit.  
Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� diskuton rreth problemit të mjeteve të sigurisë në përdorimin e elektricitetit, të pajisjeve elektrike, për siguresat, 
çelësat e lëshimit, ndërprerësit e qarkut, përcjellësit e tokëzimit, izolimin e dyfishtë, etj.; 

� mëson, nëpërmjet skemave të lidhjes së pajisjeve elektrike, se çelësat duhet të lidhen gjithmonë me përcjellësin e 
fazës, jo te nuli, për të shmangur goditjet elektrike nga rrjeti te përdoruesit.  

� tregon se për këtë  qëllim përdoren izolatorët, tokëzimi, siguresat, ndërprerësit e qarqeve elektrike dhe izolimi i 
dyfishtë;  

� rendit dhe shpjegon hapat që ndërmerren për të mbrojtur pajisjet elektrike. Si ndikon tensioni i lartë elektrik? Kur 
ai është i dobishëm dhe kur është i dëmshëm në jetën e individit? Cilat janë masat e sigurisë në punë? 

                     
                                            
Ndërtimi i njohurive:  
Ai zgjidh problemin kërkimor në lidhje me sigurinë në punë dhe në jetën reale gjatë përdorimit të energjisë elektrike. 
Tregon se kur futet spina në prizë, kujdesin nga uji dhe hapat që ndiqen për sigurinë e jetës nga goditjet elektrike.   
Mësuesi e inkurajon nxënësin gjatë diskutimeve, më pas e orienton si të hulumtojë në internet mbi masat ndaj goditjes nga 
rryma elektrike.  
Përforcimi i të nxënit: Mësuesi kërkon nga nxënësi të renditë  dhe të shpjegojë hapat që ndërmerren për mbrojtjen e 
përdoruesve të energjisë elektrike nga rrjeti, prej goditjes elektrike.  
Nxënësi tregon me skema se si përdoren izolatorët. Ai mëson si bëhet tokëzimi, si ndërrohen siguresat dhe çelësat 
elektrikë; funksionin e automatit, njeh rreziqet që shkakton goditja elektrike. Ai punon në grup, njeh parimin e punës të 
secilës pajisje mbrojtëse dhe në fund diskuton se në cilin rast ato janë më të përshtatshme.  
Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit lider të çdo grupi:  1. ………      2. ……            3. ………    4. ………… 
Mësuesi vlerëson nxënësin për shprehitë teorike fizike, matematike, mjedisore digjitale dhe praktike, mban shënimet 
përkatëse për punën individuale dhe në grup, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: Paraqet në poster ose në një filmim, përdorimet e secilës pajisje mbrojtjeje nga goditjet e 
rrymës elektrike, duke treguar njëkohësisht edhe evolucionin teknologjik të tyre dhe të pajisjeve elektrike, mbështetur 
edhe në idetë e sotme të përdorimit të qarqeve elektronike.  

 
                                                    PLANIFIKIM DITOR - TEMA MËSIMORE 33 



 
 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika  X Shkalla: 5 Klasa: X-A 
Tematika B: Elektriciteti  
Kapitulli 7: Rrjeti elektrik qendror   
Tema mësimore 33: Efekti termik i rrymës elektrike. Energjia 
elektrike. Fuqia. Rryma alternative dhe rryma e vazhduar (AC 
dhe DC). (7.3; 7.4; 7.5; 7.6). 

                      

Situata e të nxënit: Llambat ekonomike dhe përdorimi i 
tyre. 

                              

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Nxënësi:  

� shpjegon se energjia e rrymës elektrike mund të shndërrohet në energji termike dhe jep disa shembuj të 
përdorimit shtëpiak të efektit termik; 

� shpjegon shprehjen “fuqia e një pajisjeje” për pajisjet e ndryshme elektrike që janë në përdorim të përditshëm;  
� përdor ekuacionin E = U x I x t për llogaritjen e energjisë elektrike të përdorur nga një pajisje elektroshtëpiake; 
� shpjegon ndryshimin mes rrymës elektrike alternative nga ajo e vazhduar. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas 
temës mësimore. Nxënësi:  

� shpjegon se gjatë kalimit të rrymës elektrike në 
pajisje të ndryshme, ato shoqërohen me efektin 
termik të elektricitetit; 

� provon eksperimentalisht efektin termik në raste të 
ndryshme nga jeta e përditshme;  

� përshkruan se si ndryshon ndriçimi i dy llambave 
elektrike në varësi të fuqisë, efektit termik dhe jep 
kuptimin fizik të fuqisë; 

� përdor ligjin e Xhaul Lencit dhe ekuacionin e 
llogaritjes së energjisë elektrike në varësi të tensionit 
të rrymës dhe kohës në punë të pajisjeve elektrike. 

Fjalët kyçe: efekt termik, fuqi elektrike, energji elektrike, 
tension elektrik, rrymë elektrike, kohë e punës e pajisjes 
elektrike, vat, amper, xhaul, rrymë elektrike alternative, 
rrymë elektrike e vazhduar, ndriçim i llambës elektrike.  

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, 
paraqitjet e skemave, zbatimi i efektit termik në pajisjet 
elektrike.  

 Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, TIK-u, gjuhët dhe komunikimi, shkencat dhe 
mjedisi.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. kërkim në internet, diskutim, eksperiment, punë në grupe 
Organizimi i orës së mësimit. Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� diskuton rreth problemit efekt termik të pajisjeve që përdorin elektricitetin dhe e provon atë eksperimentalisht, 
për shembull në rastin ngrohëses së ujit, te llambat elektrike, etj.;  

� rendit dhe shpjegon hapat që ndërmerren për të ulur koston me llambat ekonomike.  

                        



 
 

  
Ndërtimi i njohurive:  

� tregon me njehsime se në llambat elektrike ekonomike energjia e harxhuar e llogaritur nga formula E = UIt = Pt, 
ndikon në uljen e kostos në lekë, sepse puna e kryer nga sahati elektrik është më e vogël, duke ditur se puna  
A = Pt dhe sipas Ligjit të Xhaul-Lencit: Q = I2Rt; 

� jep kuptimin fizik të fuqisë, nisur nga P = UI pra 1Ë = 1V· 1A dhe mënyrën e mbajtjes mend të formulës së fuqisë me 
metodën e trekëndëshit; 

� dallon rrymën elektrike alternative nga ajo e vazhduar nga grafiku dhe mënyrën e përftimit nga burimet, duke 
treguar se cilët burime japin rrymë të vazhduar apo alternative.   

Përforcimi i të nxënit: Nxënësi njehson nën vëzhgimin e mësuesit fuqinë, kur njeh:  
a. rrymën dhe tensionin; b. punën dhe kohën;  

� energjinë  e përgjithshme të rrymës elektrike në qark, të shndërruar në nxehtësi në pajisjet elektrike, në bazë të 
formulës E = UIt dhe nxehtësinë në bazë të ligjit Xhaul-Lenc;  

� llogarit koston e harxhimit të energjisë elektrike gjatë një muaji, duke njehsuar punën dhe e krahason atë me 
vlerën e punës së matur drejtpërsëdrejti nga sahati elektrik. Ai kupton zgjidhjet e shembujve 1,2,3 në faqen 76. 

Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit lider të çdo grupi:  1. ………    2. ………       3. …………    4. ………… 
Mësuesi vlerëson nxënësit mbi shprehitë teorike dhe praktike fizike, matematike, mjedisore digjitale, mban shënimet 
përkatëse për punën individuale dhe në grup të nxënësve, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: Paraqet në poster ose në një filmim, përdorimet e llambave ekonomike elektrike, duke 
treguar njëkohësisht evolucionin teknologjik të atyre që janë në përdorim të përditshëm, mbështetur edhe në idetë e 
sotme të qarqeve të integruar. Duke u mbështetur në parimin e punës së një llambe inkandenshente dhe të një llambe 
ekonomike, provon se cila prej tyre ka kosto dhe humbje më të vogël.  

 

                                                      PLANIFIKIM DITOR - TEMA MËSIMORE 34-35 

Fusha:    Shkenca natyrore  Lënda: Fizika  X Shkalla: 5 Klasa: X-A 
Tematika B: Elektriciteti  
Kapitulli 7: Rrjeti elektrik qendror   
Tema mësimore 34-35: Veprimtari mbi elektricitetin. Efekti termik  

Situata e të nxënit: Skica/maketi i instalimit elektrik 
të një banese. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Nxënësi:  

� tregon se cilat janë përdorimet dhe si bëhet shpërndarja e energjisë elektrike deri te konsumatori;  
� skicon instalimet elektrike të një banese;  
� tregon pse lidhjet e llambave bëhen në paralel në dhomat e banesës   
� shpjegon ndryshimin mes rrymës elektrike alternative nga ajo e vazhduar. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� lexon skicat e sistemit elektrik të banesave; 
� shpjegon në praktikë si transmetimi i fuqisë në një pajisje të 

qarkut lidhet me diferencën e potencialit, me rrymën, me 
ndryshimet e energjisë në një kohë të dhënë; 

� përshkruan dhe skicon se si në pajisje të ndryshme shtëpiake 
energjia kalon nga bateritë dhe rrjeti i rrymës alternative në 
motorët ose në pajisje të nxehtësisë; 

� risjell që në sistemin kombëtar të transmetimit të energjisë, 
fuqia elektrike transmetohet me tension të lartë prej 
centraleve dhe pastaj kthehet në tensione të ulëta në çdo 

Fjalët kyçe: sistem elektrik, skicë/maket e/i rrjetit 
elektrik të banesës, sistemi i shpërndarjes. 
   

 
          



 
 

zonë për qëllime shtëpiake  
� shpjegon në mënyrë prakitke se si ky sistem është një 

mënyrë eficiente për transmetimin e energjisë; 
� diskuton mbi një informacion nga CEZ në rast përmbytjeje. 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, paraqitjet 
e skemave dhe lexim i skemave elektrike të banesave;informacion 
nga CEZ-i. 

 Lidhja me fushat e tjera ose me temat 
ndërkurrikulare: matematika, historia, shkencat e 
natyrës, gjuhët dhe komunikimi. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. kërkim në internet, diskutim, eksperiment, punë në grup.  
Organizimi i orës së mësimit.Parashikimi i njohurive.  
Nxënësi: 

� diskuton rreth eksperimentimit të problemit të skicimit të rrjetit elektrik të banesës 
� debaton me argumente rreth hapave të ndërmarrë për të shpërnarjen e rrejtit elektrik nga tensioni i lartë deri te 

konsumatori  
� argumenton mbi lidhjen e pajisjeve elektrike në paralel në guzhinë dhe në dhoma të ndryshme. 

Ndërtimi i njohurive:  
� shtron problemin kërkimor në lidhje me shpërndarjen e energjisë elektrike nga prodhuesi deri te konsumatori; 
� provon eksperimentalisht se si lexohet skema elektirke e banesës dhe përdorimi i shenjave konvencionale; 
� skicon rrjetin elektrik të banesës së tij. 

Përforcimi i të nxënit. Mësuesi kërkon nga nxënësi të lexojë:  
a. skemën elektrike të banëses; të dhomës.  

� zbaton në praktikë se si të gjejë “fuqinë e një pajisjeje” dhe përdor ekuacionin P = UxI për të përcaktuar se cila 
është siguresa e duhur për të dhe nëpërmjet lojës me role tregon si të blejë në treg pajisjen e duhur elektrike;  

� diskuton dhe zhvillon debat shkencor mbi disa këshilla nga CEZ shpërndarje, në rast përmbytjeje:  
Këshilla nga CEZ shpërndarje 

 Këshillojmë që të bëhet ndërprerja e menjëhershme e energjisë elektrike në banesë në çastin që konstatohet prezenca e ujit apo 
e lagështisë. Për këtë, shkyçet çelësi kryesor i instaluar në kasetën kryesore të tensionit të ulët. 

 Përdorimi i energjisë elektrike për sa kohë që banesa ka prezencë uji është rreptësisht i ndaluar. 
 Për të shmangur rrezikun e goditjes elektrike nga prekja e pajisjeve elektrike, sikundër janë prizat dhe çelësat elektrikë, si dhe e 

pajisjeve të ndryshme elektroshtëpiake, ndalohet kategorikisht prekja me duar e tyre. Prekja e tyre të bëhet vetëm atëherë kur 
të sigurohemi se energjia elektrike në banesë është ndërprerë. 

 Lëvizja në mjediset e brendshme të banesës të realizohet vetëm duke përdorur çizme e pantofla llastiku. Përdorimi i këpucëve 
me gozhdë metalike ndalohet kategorikisht.  

 Ndalohet rreptësisht vënia në punë e pajisjeve elektroshtëpiake në të cilat ka depërtuar uji. Përdorimi i tyre rrezikon jetën tuaj, 
prandaj kërkoni ndihmën dhe këshillën e një elektricisti. 

 Nëse banesa ka qenë e braktisur, është e nevojshme që përpara se të fillojnë punimet për rregullimin e saj të ndërpritet 
energjia elektrike. Mos u mundoni ta bëni vetë, por kërkoni ndihmën teknike të elektricistit. 

 Përdorimi i energjisë elektrike mund të bëhet vetëm atëherë, kur të siguroheni se në banesë nuk ka prezencë uji apo lagështie. 
Lëshimi i energjisë bëhet duke kërkuar ndihmën e personelit të kualifikuar elektrik. 

 Duhet t’i kushtohet vëmendje lëvizjeve të fëmijëve në mjediset e banesës që ka lagështi, sidomos në mosprekjen e pajisjeve 
elektroshtëpiake, me qëllim që të shmanget rreziku i goditjes elektrike. 

 Për të garantuar jetën e përdoruesve të energjisë elektrike, si dhe mbrojtjen e instalimeve elektrike nga avaritë e defektet e 
shfaqura gjatë uljes së nivelit të izolacionit të rrjetit elektrik, çdo instalim elektrik të pajiset me mbrojtje diferenciale “Pajisja që 
të shpëton jetën” 

 Nëse konstatoni përcjellës të këputur në tokë, duhet të bëhet urgjentisht izolimi i zonës me mjete rrethanore dhe të lajmërohet 
menjëherë dispeçeri përkatës i rajonit. 

Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit lider të çdo grupi:  1. ………      2. ………        3. ………      4. ……………… 
Mësuesi vlerëson nxënësit mbi shprehitë praktike mbi elektricitetin prodhimin shpërndarjes dhe leximin  e skicave elektrike 
të banesës, mban shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup të nxënësve, bën vlerësimin në praktikë.  



 
 

Detyrat dhe puna e pavarur: Paraqet në poster ose në një filmim, mënyrën e prodhimit të energjisë elektirke,  
shpërndarjen dhe përdorimin e saj në jetën e përditshme, pajisjet mbrojtëse nga goditjet e rrymës elektrike, duke treguar 
njëkohësisht evolucionin teknologjik të atyre në përdorim të përditshëm, mbështetur edhe në idetë e sotme të qarqeve të 
integruara. 

 

PJESA B  
KAPITULLI 8  NGARKESA ELEKTRIKE (4 ORË) 
 
                                                      PLANIFIKIM DITOR - TEMA MËSIMORE 36  

 
Fusha:    Shkenca natyrore  Lënda: Fizika 10 

 
Shkalla: 5 Klasa: X-A 

PJESA B.   
KAPITULLI 8. NGARKESA ELEKTRIKE  
TEMA MËSIMORE 36. Ngarkesat brenda atomit. Elektrizimi me 
fërkim. Bashkëveprimi i ngarkesave. 8.1; 8.2; 8.3. 
 

Situata e të nxënit: demonstrime të elektrizimit 
me fërkim, me induksion dhe me kontakt, nga jeta 
e përditshme. 

 

 
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Nxënësi:  

� demonstron ekzistencën e ngarkesave elektrike dhe llojet e elektrizimit;  
� identifikon me eksperiment llojet e ngarkesave dhe tregon se çfarë ndodh me to; 
� diskuton në grup, duke dhënë dhe duke marrë informacion mbi elektricitetin statik në  jetën e përditshme dhe 

lidhjen e tij me atomin; 
� analizon mënyrën e bashkëveprimit të ngarkesave elektrike dhe hulumton në internet, për të gjetur raste nga jeta 

reale; 
� zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga teksti i nxënësit Fizika 10, libri i punës, për të kuptuar lidhjen 

ndërmjet elektrizimit dhe ndërtimit të atomit. 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� risjell në kujtesë disa nga përdorimet dhe problemet që 
lidhen me elektricitetin statik; 

� demonstron ekzistencën e ngarkesave pozitive dhe negative; 
� shpjegon se trupat e pangarkuar përmbajnë numër të 

barabartë elektronesh e protonesh; 
� shpjegon se shkëmbimi i elektroneve nga një trup në tjetrin 

shkakton elektrizimin e trupave; 
� demonstron bashkëveprimin shtytës e tërheqës të trupave të 

ngarkuar. 

Fjalët kyçe: ngarkesë pozitive, negative, elektrizim 
me fërkim, takim dhe induksion, makinë 
elektrostatike.  

       

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti dhe burime 
të tjera shkencore. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 
ndërkurrikulare: matematika, historia, shkencat e 
natyrës, gjuhët dhe komunikimi. 



 
 

            
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Demonstrim, eksperiment, punë në grup, diskutim. 

Organizimi i orës së mësimit. 
Parashikimi i njohurive: nxënësi interpreton, duke sjellë në kujtesë se trupat janë të ndërtuar prej atomesh, të cilët janë të 
përbërë nga elektrone dhe protone. Mësuesi ndihmon nxënësin të provojë eksperimentalisht se ngarkesat janë dy llojesh, 
pozitive dhe negative, dhe ato mund të shtyhen ose të tërhiqen për shkak të elektrizimit dhe tregon llojet e tij.  
Sjell shembuj të ndryshëm dhe argumenton përmes eksperimentit të figurës 8.5, se si elektrizohen trupat nga fusha 
elektrostatike.   
Ndërtimi i njohurive: nxënësi punon në grupe për kryerjen e eksperimenteve demonstrative për vërtetimin e ekzistencës 
së ngarkesave me shenja të kundërta, elektrizimin dhe llojet e tij, bashkëveprimin me forca shtytëse e tërheqëse ndërmjet 
ngarkesave. 
Nxënësi prezanton zgjidhjen dhe rezultatin e arritur. Diskuton mbi atë përfundim.  
Mësuesi inkurajon nxënësin të hulumtojë mbi elektrostatikën dhe të arrijë përfundime mbi mënyrën e bashkëveprimit të 
ngarkesave dhe elektrizimit të trupave.  
Përforcimi i të nxënit: mësues-i/ja zhvillon me nxënësit ushtrimin 1 faqe 85 (mbi elektrizimin). 
Kryhen eksperimente me shufra qelqi dhe ebaniti, që fërkohen me copë të leshtë e të mëndafshtë. Eksperimentet tregojnë 
se ngarkesat janë dy llojesh, pozitive dhe negative.  
Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit:  1. ………                   2. …………             3. …………… 
Nxënësi vlerësohet për shprehitë teorike shkencore fizike që ka për konceptin e elektrizimit, si dhe aftësitë praktike për 
punën në grup, e cila shërben për vlerësimin në vijueshmëri dhe praktikë në fund të tremujorit.  
Detyrat dhe puna e pavarur: ushtrimet 2, fq. 85.  
 

 
                                                      PLANIFIKIM DITOR - TEMA MËSIMORE 37 

Fusha:    Shkenca natyrore  Lënda: Fizika 10 
 

Shkalla: 5 Klasa: X-A 

PJESA B.  
KAPITULLI 8. NGARKESA ELEKTRIKE  
TEMA MËSIMORE 37. Bashkëveprimi ndërmjet objekteve të 
ngarkuara dhe të pangarkuara 8.4. 

             

Situata e të nxënit: demonstrime dhe diskutime: 

Vendosni kokëposhtë, mbi kokën e gjeneratorit të 
Van de Grafit, një duzinë kanoçesh coca-cola. Vini në 
punë gjeneratorin dhe do të vini re se kanoçet në 
majë do të bien njëra-pas tjetrës. Kjo ndodh sepse 
forca e peshës mbi secilën kanoçe (me përjashtim të 
së sipërmes) është më e madhe se forca shtytëse 
elektrostatike. Këtë shpjegim kërkojeni nga nxënësit.  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe: demonstrim, diskutim, analizë, aplikim. 

Nxënësi:  
� demonstron e provon elektrizimin me ndikim dhe tërheqjen e një trupi të pangarkuar nga një trup i ngarkuar;  



 
 

� identifikon me eksperiment elektrizimin me fërkim, me takim dhe me ndikim të trupave;  
� analizon mënyrën e elektrizimit me ndikim dhe hulumton në internet për të gjetur raste nga jeta reale dhe tregon 

se si ndodh shkarkesa elektrike mes dy reve të ngarkuara me elektricitet; 
� zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga teksti i nxënësit Fizika 10, libri i punës, për të kuptuar lidhjen 

ndërmjet elektrizimit dhe ndërtimit të atomit. 
� diskuton në grup, duke dhënë dhe duke marrë informacione mbi zbatime të elektrizimit në  jetën e përditshme dhe 

veçanërisht elektrizimi me ndikim. 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� demonstron disa nga përdorimet dhe problemet që lidhen 
me elektrizimin e trupave nëpërmjet elektrizimeve; 

� demonstron elektrizimin me ndikim të trupave; 
� tregon ekzistencën e fushës elektrostatike përreth trupave 

të ngarkuar; 
� shpjegon se trupat kur ndodhen në fushë elektrostatike 

elektrizohen me shenjë të kundërt me atë të trupit të 
ngarkuar; 

� demonstron procesin e elektrizimit me fërkim dhe me 
induksion në rastin e tullumbaceve dhe të kanoçeve. 

Fjalët kyçe: elektricitet, makinë elektrostatike, 
elektrizim me ndikim, me fërkim dhe me takim. 

   

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti dhe 
burime të tjera shkencore, mjete për demonstrim, tullumbace, 
kanoçe coca-cola. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 
ndërkurrikulare: matematika, TIK-u, shkencat e 
natyrës, gjuhët dhe komunikimi. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: vrojtim, eksperiment, aplikim, punë në grup. 
Organizimi i orës së mësimit. 
Parashikimi i njohurive: nxënësi provon llojet e elektrizimit me mjete të thjeshta, si tullumbace, kanoçe, gotë qelqi, etj. 
dhe vrojton dukuritë që shoqërojnë trupat  e elektrizuar. Mësuesi ndihmon nxënësin të kërkojë dhe të provojë 
eksperimentalisht se forca e peshës mbi secilën kanoçe (me përjashtim të së sipërmes), është më e madhe se forca 
shtytëse elektrostatike dhe  vërteton eksperimentalisht mënyrën e krijimit të rrufesë. Mësuesi i kërkon nxënësit të sjellë 
shembuj të ndryshëm, duke treguar se si elektrizohen trupat e pangarkuar nga trupa të ngarkuar nëpërmjet fushës 
elektrostatike.   
Ai mëson kuptimin e fushës elektrostatike dhe tregon se bashkëveprimi i trupave të ngarkuar kryhet nëpërmjet saj.                 
Ndërtimi i njohurive: nxënësi punon në grupe dyshe për të kryer eksperimente demonstrative për të vërtetuar elektrizimin 
me ndikim të trupave të pangarkuar nga trupa të ngarkuar. Kryen eksperimentin me krehrin që elektrizohet me fërkim 
(shih: fig. 8.7, faqe 80). Nxënësi prezanton zgjidhjen dhe rezultatin e arritur dhe diskuton me të tjerët mbi përfundimin e 
arritur.  

                                                             
Mësues-i/ja inkurajon nxënësit të hulumtojnë elektrostatikën dhe të arrijnë në përfundime për mënyrën e bashkëveprimit 
të ngarkesave dhe të elektrizimit të trupave, se si shprehet kjo varësi lineare në rastin kur trupi kthehet mbrapsht ose nuk 
niset nga origjina e sistemit referues. 
Përforcimi i të nxënit: Mësues-i/ja zhvillon me nxënësit ushtrime teorike e praktike për elektrizimin, duke i ndarë nxënësit 
në grupe. Kryhen eksperimentet:  



 
 

� elektrizimi i krehrit, mbas fërkimit me flokët, duke provuar se ai tërheq copa të vogla letre, nëpërmjet elektrizimit 
me ndikim. Vrojton se afrimi i tij te koka e elektroskopit, bën që fletët e tij të hapen; 

� duke provuar dy lloje elektrizimi - me takim dhe me ndikim, 
� diskuton mbi arsyet pse ndodhin këto dukuri dhe ku zbatohen; 
� tregon kuptimin e fushës elektrostatike dhe intensitetin e saj.  

Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit:  1. …………     2. ……………              3. ………… 
Nxënësit vlerësohen për shprehitë teorike shkencore fizike që kanë për konceptin e elektrizimit, si dhe për aftësitë praktike 
për punën në grupet dyshe, të cilat shërbejnë për vlerësimin në vijueshmëri dhe praktikë në fund të  tremujorit.  
Detyrat dhe puna e pavarur: ushtrimet 3, fq. 85.  
 

 
PLANIFIKIM DITOR - TEMA MËSIMORE 38 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika 10 
 

Shkalla: 5 Klasa: X-A 

PJESA B.   
KAPITULLI 8. NGARKESA ELEKTRIKE  
TEMA MËSIMORE 38.  Elektroskopi me fletë ari. 8.5.  

Situata e të nxënit: demonstrime të elektrizimit me 
fërkim, me induksion dhe me kontakt, të marra nga 
jeta e përditshme. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Nxënësi:  

� përshkruan ndërtimin dhe parimin e punës së elektroskopit; 
� provon se kur kokës së elektroskopit i afrohet një trup i ngarkuar ose preket prej tij, elektroskopi ngarkohet; 
� paraqet me vija force fushën elektrike të ngarkesave pikësore, sistemit të ngarkesave dhe fushën homogjene; 
� eksperimenton në laborator për përftimin e rrufesë (shkarkesës elektrike në ajër);   
� zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga teksti i nxënësit Fizika 10, libri i punës, për të kuptuar lidhjen 

ndërmjet elektrizimit dhe ndërtimit të atomit. 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� risjell në kujtesë disa nga përdorimet dhe problemet që 
lidhen me elektrizimin me takim, ndikim dhe fërkim; 

� demonstron hapjen e fletëve të elektroskopit,  kur koka  e tij 
elektrizohet: me takim, me ndikim; 

� shpjegon se fletët e elektroskopit largohen, se ato kanë 
ngarkesa me shenja të njëjta; 

� shpjegon dhe demonstron se pse shkarkohet elektroskopi, 
kur e prek me dorë. 

Fjalët kyçe: elektroskop, fletë të elektroskopit, 
ngarkimi dhe shkarkimi i elektroskopit, vijat e forcë 
së fushës elektrostatike, rrufeja. 

          
 
 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti dhe burime 
të tjera shkencore. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 
ndërkurrikulare: matematika, shkencat e natyrës, 
gjuhët dhe komunikimi, TIK-u, shoqëria dhe mjedisi.



 
 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Eksperiment, zbatime praktike të elektricitetit. 
Organizimi i orës së mësimit. 
Parashikimi i njohurive: nxënësi interpreton teorikisht se si lind rrufeja elektrike, si paraqitet fusha elektrostatike dhe disa 
zbatime të saj në jetën e përditshme. 
Ndërtimi i njohurive: nxënësit punojnë në grupe dyshe. Kryejnë eksperimente demonstrative për të vërtetuar elektrizimin 
me takim dhe ndikim me anën e elekstroskopit dhe paraqitjen e fushës elektrike me anën e vijave të forcës.  
Nxënësi prezanton rezultatin e arritur dhe diskuton përfundimin e ngarkimit të elektroskopit kur drejt kokës së tij afrohen 
trupa të ngarkuar pozitivisht, negativisht, apo kur këta trupa takohen me kokën e tij.  
Mësuesi i inkurajon nxënësit të hulumtojnë mbi elektrostatikën dhe të arrijnë përfundime mbi mënyrën e bashkëveprimit 
të trupit të ngarkuar me kokën e elektroskopit dhe hapjen e fletëve të tij. 
Përforcimi i të nxënit: mësuesi zhvillon me nxënësit ushtrimin 1, 2, faqe 85 (mbi elektrizimin). 
Kryhen eksperimente me elektroskopin dhe diskuton për rrezikun e antenave që vendosen në pallate, duke ftuar një 
specialist për të biseduar me nxënësit. 
Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit:  1. ………    2. ………              3. ………… 
Nxënësit vlerësohen për shprehitë teorike shkencore fizike që kanë për konceptin e elektrizimit, si dhe për aftësitë praktike 
për punën në grupet dyshe, që shërbejnë për vlerësimin në vijueshmëri dhe praktikë në fund të tremujorit.  
Detyrat dhe puna e pavarur: ushtrimet 4, fq. 85.  
Ndërton modelin e një elektroskopi. Mjetet: shishe e vogël plastike ose qelqi, me kapak plastik, një gozhdë e madhe, fije të 
holla letre, ngjitës. 
Nxënësi bën një poster sensibilizimi për problemet e fushës elektrostatike, sepse ajo është e padukshme. 

                                    
 

 
 
                                                PLANIFIKIM DITOR - TEMA MËSIMORE 39 

Fusha:    
Shkenca 
natyrore  

Lënda: Fizika  X Shkalla: 5 Klasa: X-A 

Tematika B. Elektriciteti  
Kapitulli 8. Ngarkesa elektrike   
Tema mësimore 39. Veprimtari mbi elektricitetin. 
Përdorimet e elektricitetit statik. Problemet që 
shkaktohen prej tij. 

Situata e të nxënit: Si funksionon printeri? 

Punë në grup: Cilat janë disa nga problemet që krijon 
elektriciteti statik? 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Punë në grup mbi problemet e elektricitetit statik.  
Nxënësi:  

� shpjegon dukurinë e elektricitetit statik si kalim të elektroneve nga një trup në tjetrin; 
� shpjegon parimin e punës së printerit, sprucatorit elektrostatik, fotokopjes, etj. dhe si funksionojnë ato; 
� provon nëpërmjet eksperimentimit me printer a fotokopje të shkollës, shtëpisë apo të ndonjë qendre, kur ajo 

punon një kohë të gjatë fletët e printuara elektrizohen; 
� tregon se cilat janë disa nga problemet që krijon elektriciteti statik;  
� shpjegon si lindin ngarkesat elektrike te sprucatotori, nxehjen dhe elektrizimin e fletëve A4 te pajisjet printuese e 

fotokopjuese. 



 
 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas 
temës mësimore. Nxënësi:  

� përshkruan prodhimin e elektricitetit statik dhe 
shkarkesave me anë të fërkimit të sipërfaqeve 
dhe faktin që trupat e ngarkuar ushtrojnë forca 
tërheqjeje ose shtytëse me njëri-tjetrin, kur nuk 
janë në kontakt; 

� shpjegon konceptin e fushës elektrike dhe si ajo 
ndihmon për të shpjeguar dukurinë e 
elektricitetit statik. 

� eksperimenton për të provuar elektrizimin e 
fletëve gjatë printimit apo fotokopjimit; 

� eksperimenton për të treguar se si  ndodh 
elektrizimi statik në printerët, fotokopjet, filtrat;  

� zbaton eksperimentalisht krijimin e elektricitetit 
statik në sprucatorët dhe filtrat elektrostatikë për 
shkak të fërkimit; 

� përshkruan disa nga problemet që krijon 
elektriciteti statik në pajisje, jep rrugëzgjidhje; 

� diskuton dhe debaton mbi masat e marra për 
shmangien e problemeve për shkak të 
elektricitetit statik dhe jep zgjidhje konkrete. 

Fjalët kyçe: printer, fotokopje, sprucator elektrostatik, 
printerët me spërkatës boje, filtrat elektrostatikë, probleme 
me elektricitetin statik. 

    

 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, 
zbatimi i zgjidhjes së problemeve të elektricitetit statik te 
pajisjet e zyrave. 

 Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, shkencat e natyrës, gjuhët dhe komunikimi, TIK-
u, shoqëria dhe mjedisi. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Punë në grup, kërkim debat shkencor. 
Organizimi i orës së mësimit.  
Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� diskuton rreth eksperimentimit mbi problemin e elektricitetit statik të pajisjeve elektrike, që përdoren në jetën e 
përditshme; 

� provon elektricitetin statik në zbatime të thjeshta, si te pajisjet shtëpiake dhe ato të zyrave; 
� debaton me argumente për hapat e ndërmarrë për të mbrojtur pajisjet elektrike nga elektriciteti statik dhe cili 

duhet të jetë hapi i parë. 
Ndërtimi i njohurive:  

� shtron problemin kërkimor në lidhje me zbutjen e elektricitetit statik te printerët, fotokopjet, furçat elektrostatike, 
filtrat e pajisjet e tjera shtëpiake; 

� provon eksperimentalisht se cilat janë problemet me elektricitetin statik dhe rrugët e zbutjes së tij. 
Përforcimi i të nxënit: mësuesi kërkon nga nxënësi të vrojtojë në praktikë elektricitetin statik, kur njeh:  

a. fotokopje, b. Printer, c. filtra;  
� krahason problemin ku është më i dukshëm dhe ku jo, zbaton elemente ndihmëse për zvogëlimin e fërkimit dhe 

uljen e temperaturës me ventilator, diskuton dhe zhvillon debat shkencor për zbutjen e efektit elektrostatik. 
Vlerësimi: mësuesi vëzhgon nxënësin në çdo grup. Ai vlerëson nxënësin për shprehitë teorike dhe praktike, matematike, 
mjedisore digjitale, mban shënime përkatëse për punën individuale dhe në grup të nxënësit, bën vlerësimin në vijueshmëri 
dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: Paraqet në poster ose në një filmim dukurinë e elektricitetit statik, përdorimet e pajisjeve 
mbrojtëse ndaj tij dhe mënyrat e zbutjes, duke treguar përdorime teknologjike për këtë problem.  

 



 
 

TEMATIKA B. ELEKTRICITETI  
KAPITULLI 9. RRYMA DHE TENSIONI ELEKTRIK NË QARQE (4 ORË) 
 

PLANIFIKIM DITOR - TEMA MËSIMORE 40 

 
Fusha:   Shkenca natyrore  Lënda: Fizika  X Shkalla: 5 Klasa: X-A 
Tematika B. Elektriciteti  
Kapitulli 9. Rryma dhe tensioni elektrik në qarqe  (4 orë) 
Tema mësimore 40. Përcjellësit, izoluesit dhe rryma 
elektrike. 9.1; 9.2.  

Situata e të nxënit: analogjia e qarkut elektrik me qarkun 
hidraulik. 

Pse zogjtë nuk i zë korrenti kur qëndrojnë mbi një nga telat e 
tensionit të lartë? Në cilin rast do t’i zinte korrenti? Pse? 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Nxënësi:  
� demonstron shkathtësi në përshkrimin e dukurisë së rrymës elektrike, si lëvizje e drejtuar e ngarkesave elektrike; 
� diskuton dhe ndan përvojat me të tjerët për mënyrat e dallimit të përcjellësve (metalet) nga jopërcjellësit;  
� parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuara për matjen e rrymës elektrike dhe njehsimin e saj; 
� zgjidh një problem të caktuar mësimor ose një situatë nga jeta e përditshme e kalimit të ngarkesave në një 

përcjellës metalik gjatë një kohe t; 
� shfrytëzon, në mënyrë të pavarur dhe në grup, teknologjinë informative dhe burime të tjera për të mbledhur 

materiale mbi përcjellësit dhe rrymën elektrike në një qark të mbyllur, të cilat më pas i analizon, i klasifikon dhe i 
paraqet para të tjerëve përmes TIK-ut; 

� paraqet idetë personale para të tjerëve për përcjellësit, izoluesit dhe rrymën elektrike. Jep mendime të 
argumentuara. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas 
temës mësimore. Nxënësi:  

� risjell në kujtesë njohuritë mbi përcjellësit, 
jopërcjellësit, rrymën, si lëvizje e drejtuar e 
ngarkesave të lira, jep kuptimin fizik të rrymës 
elektrike në sistemin SI; 

� përshkruan dukurinë e rrymës si lëvizje 
ngarkesash në një mjedis, që realizohet nga një 
burim diference potenciali dhe në një qark të 
mbyllur, e mat dhe e njehson atë; 

� tregon se rryma ka të njëjtën vlerë në çdo pikë të 
një qarku të mbyllur;  

� sjell në kujtesë dhe përdor marrëdhënien mes 
sasisë së ngarkesës, rrymës dhe kohës. 

Fjalët kyçe: përcjellës, jopërcjellës, rrymë elektrike, ngarkesa 
të lira, matje e rrymës, intensitet i rrymës elektrike 1A = 1C/1s. 

 
 
 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, 
zbatimi i zgjidhjes së problemeve të përcjellësve, 
jopërcjellësve, ngarkesës e rrymës. 

 Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, shkencat e natyrës, gjuhët dhe komunikimi, TIK-
u, shoqëria dhe mjedisi. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë në grup për problemet e pajisjeve elektrike në qark, debat, eksperiment, 
zbatim.  
Organizimi i orës së mësimit.  
Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� përkufizon rrymën elektrike, duke kujtuar njohuritë e marra më parë;  
� diskuton për problemin e rrymës elektrike në mjedise përcjellëse, në kushtet e lidhjes me një burim në një qark të 



 
 

mbyllur, duke u nisur nga raste të thjeshta nga jeta e përditshme, mat intensitetin e rrymës në përcjellës;  
� eksperimenton kalimin e ngarkesës q në një përcjellës metalik gjatë një kohe t dhe shpreh kuptimin fizik të rrymës; 
� debaton me argumente për dallimin mes përcjellësve dhe jopërcjellësve.  

Ndërtimi i njohurive:  
� shtron problemin kërkimor në lidhje me matjen e rrymës elektrike dhe njehsimin me formulën I = q/t; 
� zbaton njohuritë në shembullin e zgjidhur u. 1, fq. 87, duke përdorur lidhjen  q = It; 
� bën analogjinë e qarkut elektrik me qarkun hidraulik. 

Përforcimi i të nxënit: mësuesi kërkon nga nxënësi të vrojtojë në praktikë matjen e rrymës dhe të përdorë ampermetrin 
mekanik dhe elektronik, si në fig. 9.2, fq. 87. 

� vizaton figurën, ku tregohet modeli i një përcjellësi metalik cilindrik dhe ngarkesat e lira që janë elektronet;  
� tregon nën orientimin e mësuesit, se pse zogjtë nuk i zë korrenti kur qëndrojnë mbi një nga telat e tensionit të 

lartë? Në cilin rast do t’i zinte korrenti? Pse?  
� diskuton dhe zhvillon bisedë mbi dhënien e disa këshillave për sigurinë nga rryma elektrike në rrjetin e qytetit. 

Vlerësimi: do të vëzhgohen nxënësit e çdo grupi. Mësuesi vlerëson nxënësit për shprehitë teorike dhe praktike fizike, 
matematike, mjedisore digjitale, mban shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup të nxënësve, bën vlerësimin 
në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: paraqet në poster ose në filmim dukurinë e rrymës elektrike, modelet e paraqitjes së disa prej 
zbatimeve të rrymës në jetën reale, mbrojtjen prej saj, duke treguar përdorime teknologjike për këtë problem.  

 

TEMA MËSIMORE 41 
 

Fusha:    Shkenca natyrore  Lënda: Fizika  X Shkalla: 5 Klasa: X-A 
Tematika B. Elektriciteti  
Kapitulli 9. Rryma dhe tensioni elektrik në qarqe (4 orë). 
Tema mësimore 41. Matja e rrymës dhe e tensionit. 
Simbolet e qarkut elektrik. 9.3; 9.4; 9.5. 

Situata e të nxënit: lidhja e ampermetrit dhe voltmetrit në 
qarkun elektrik. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Punë në grup për problemet e matjes së rrymës e tensionit elektrik?  
Nxënësi:  

� shpreh kuptimin fizik të tensionit elektrik;  
� parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuara për matjen e tensionit elektrik dhe njehsimin e tij; 
� mat rrymën dhe tensionin elektrik me ampermetër e voltmetër;  
� zgjidh një problem të caktuar mësimor ose një situatë nga jeta e përditshme e kalimit të ngarkesave si rrjedhojë e 

zbatimit të një diference potenciali në skajet e përcjellësit; 
� shfrytëzon, në mënyrë të pavarur dhe efektive, teknologjinë informative dhe burime të tjera të informimit për të 

mbledhur materiale mbi tensionin elektrik në një qark të mbyllur; 
� paraqet idetë personale para të tjerëve për mënyrën e zbatimit të tensionit në qarqe të mbyllura, duke dhënë 

mendime të argumentuara për rezultatet e pritura për tensionin e rrjetit të qytetit dhe nga bateria. 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas 
temës mësimore. Nxënësi:  

� kujton njohuritë mbi tensionin elektrik, të zbatuar 
në skajet e përcjellësit; 

� përshkruan rrymën që vjen nga një burim me 
diferencë potenciali të caktuar në qark; 

� tregon se tensioni në skajet e përcjellësit ka të 
njëjtën vlerë;  

� jep kuptimin fizik të tensionit elektrik 1V = 1A 1s; 
� mat tensionin me voltmetër (elektrik apo 

Fjalët kyçe: diferencë potenciali, voltmetër, ampermetër, 
shenja konvencionale, bateri, diodë që emeton dritë LED, 
diagram i qarkut, skicë. 

                    



 
 

elektronik). 

                                  
Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, 
zbatimi i zgjidhjes së problemeve të matjes së tensionit e 
të rrymës në qark.  

 Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, shkencat e natyrës, gjuhët dhe komunikimi, TIK-
u, shoqëria dhe mjedisi. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: debat, eksperiment, zbatim.  
Organizimi i orës së mësimit.  
Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� përkufizon tensionin elektrik, duke kujtuar njohuritë e marra më parë;  
� diskuton për problemin e rrymës elektrike në mjedise përcjellëse në kushtet e lidhjes me një burim në një qark të 

mbyllur, në jetën e përditshme;  
� tregon se tensioni ndërmjet dy pikave është sasia e energjisë elektrike në Xhaul, që shndërrohet në forma të tjera 

energjie, kur ndërmjet tyre rrjedh ngarkesa 1C; 
� provon zbatimin e tensionit ndërmjet dy pikave të fushës elektrike në skajet e përcjellësit  në raste të thjeshta, 

kryen matje të rrymës dhe tensionit me ampermetër e voltmetër dhe mëson si lidhen ampermetri dhe voltmetri në 
qarkun elektrik; 

� debaton me argumente për dallimin mes rrymës e tensionit dhe ampermetrit e Voltmetrit.  
Ndërtimi i njohurive:  

� shtron problemin kërkimor në lidhje me matjen e rrymës dhe tensionit elektrik, si dhe mënyrën e lidhjes së 
aparateve matëse;  

� zbaton njohuritë në shembullin e zgjidhur u. 1, fq. 87, duke përdorur lidhjen  q = It  
Përforcimi i të nxënit. Mësuesi kërkon nga nxënësi të vrojtojë në praktikë matjen e rrymës dhe të tensionit me 
ampermetër e voltmetër. Shih skemat më lart. 

� vizaton figurën ku tregohet skema e lidhjes së voltmetrit, ampermetrit në qark, për matjen e rrymës dhe të 
tensionit elektrik;  

� diskuton dhe zhvillon bisedë në klasë për qarkun elektrik dhe rëndësinë e tij në jetën e përditshme. 
Vlerësimi: do të vëzhgohen nxënësit e çdo grupi. Mësuesi vlerëson nxënësin për shprehitë teorike, praktike, matematike, 
mjedisore, digjitale, mban shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup të tij, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe 
atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: paraqet në poster ose në film mënyra për matjen e rrymës dhe të tensionit elektrik me 
ampermetër e voltmetër. Paraqet skemat e lidhjes së tyre në qark dhe disa zbatime në jetën reale, duke treguar edhe 
përdorime teknologjike moderne.  

  
 

TEMA MËSIMORE 42 
Fusha:    
Shkenca 
natyrore  

Lënda: Fizika  X Shkalla: 5 Klasa: X-A 

Tematika B. Elektriciteti  
Kapitulli 9. Rryma dhe tensioni elektrik në qarqe   
(4 orë). 
Tema mësimore 42. Qarqet në seri dhe në paralel 9.6; 9.7. 

Situata e të nxënit: pse ngjasojnë qarqet në seri dhe në 
paralel me rrugët njëkalimëshe dhe dykalimëshe? Si 
funksionon rruga dykalimëshe nëse njëri kalim bllokohet? 

Pse disa pajisje shtëpiake nuk lidhen asnjëherë në seri? 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Punë në grup me përdorim TIK-un, për lidhjen e përcjellësve në qark. 



 
 

Nxënësi:  
� përdor mjetet digjitale dhe mjediset informative për zhvillimin e njohurive mbi lidhjen në seri e atë në paralel; 
� përdor mjetet digjitale për të përpunuar, demonstruar lidhje në seri e në paralel të përcjellësve në qark; 
� gjen, përpunon dhe përdor informacionin nga disa burime, mbi karakteristikat e lidhjeve në seri e paralel; 
� zhvillon aftësitë krijuese, duke zbatuar njohuritë e marra në shkencën kompjuterike dhe në mediet digjitale, duke 

paraqitur skemat e lidhjeve; 
� diskuton përparësitë dhe kufizimet që vijnë nga përdorimi i teknologjive në jetën e përditshme të lidhjeve të llambave 

në apartamente banimi. Cila lidhje do të ishte më e përshtatshme? 
 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas 
temës mësimore. Nxënësi:  

� kujton njohuritë për lidhjen në seri e paralel të 
përcjellësve; 

� përshkruan si ndryshon rryma e tensioni në 
përcjellësit e lidhur në seri e në paralel në një qark; 

� tregon se tensioni është i barabartë me shumën e te 
nsioneve dhe në lidhjen në seri dhe i njëjtë në lidhjen 
në paralel, rryma nuk ndryshon në seri dhe e 
barabartë më shumën e rrymave në degëzimet e 
lidhjes në paralel; 

� kryen matje të rrymave dhe të tensioneve;  
� skicon skemat e lidhjeve seri e paralel. 

Fjalët kyçe: përcjellës, lidhje në seri, lidhje në paralel, 
burim rryme, bateri, çelës elektrik, ampermetër. 

  
                    
                         

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, 
zbatimi i zgjidhjes së problemeve të lidhjeve në seri e në 
paralel të përcjellësve në qark. 

 Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, gjuhët dhe komunikimi, TIK-u. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: debat krahasues, eksperiment, zbatim.  
Organizimi i orës së mësimit.  
Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� tregon si kryhen lidhjet seri dhe paralel e përcjellësve, duke kujtuar njohuritë e marra më parë;  
� diskuton për problemin e rrymës elektrike dhe të tensionit në kushtet e lidhjes në një qark në seri e paralel dhe 

disa zbatime në jetën e përditshme;  
� shpjegon se në seri qarqet janë pa degëzime, se rryma është e njëjtë në çdo element të tij, krahason karakteristikat 

e qarqeve në paralel, shpjegon pse ata kanë përdorime të ndryshme; 
� provon kalimin e rrymës dhe të tensionit në lidhjen në seri e paralel në zbatime të thjeshta;  
� debaton me argumente për dallimin që ka mes lidhjeve në seri e në paralel në qarkun elektrik.  

Ndërtimi i njohurive:  
� shtron problemin kërkimor në lidhje me matjen e rrymës e të tensionit në qarqet seri e paralel dhe i krahason ato. 

Zbaton njohuritë në ushtrime.  
Përforcimi i të nxënit: zbaton njohuritë e ushtrimit 2, fq. 92. 

� . 
Vlerësimi: Mësuesi vëzhgon nxënësin. Ai vlerëson nxënësin për shprehitë teorike, praktike, matematike, mjedisore, 
digjitale, mban shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: Paraqet në mënyra të ndryshme qarqet seri e paralel, duke theksuar të përbashkëtat dhe 
ndryshimet mes tyre. Punon ushtrimin 4, faqe 93, në fletoren e detyrave të shtëpisë. 

 
PLANIFIKIM DITOR - TEMA MËSIMORE 43 



 
 

Fusha: Shkenca 
natyrore  

Lënda: Fizika  X Shkalla: 5  Klasa: X-A 

Tematika B. Elektriciteti  
Kapitulli 9. Rryma dhe tensioni në qarqe   
Tema mësimore 43. Veprimtari praktike për qarqet në 
seri e në paralel. 

Situata e të nxënit: Studimi i qarqeve elektrike në seri dhe në 
paralel. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Punë në grup për problemet e elektricitetit statik.  
Nxënësi:  

� skicon qarqet në lidhjet seri e paralel, tregon veçoritë e tyre dhe provon funksionimin e qarqeve; 
� mat rrymat dhe tensionet me anën e voltmetrit e ampermetrit në këto qarqe seri e paralel; 
� vërteton eksperimentalisht karakteristikat teorike për lidhjet seri e paralel dhe i krahason ato; 
� zbaton në praktikën e përditshme në raste të thjeshta se si në këto dy rezistenca një herë të lidhura në seri e pastaj 

në paralel, ndryshojnë vlerat e rrymës e tensionit. Krahason vlerat.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas 
temës mësimore. Nxënësi:  

� tregon se si lidhen përcjellësit në seri dhe në 
paralel; 

� mat rrymat dhe tensionet në çdo rezistencë me 
ampermetër e voltmetër; 

� tregon se në lidhjen në seri nuk ka degëzime, 
kurse në lidhjen në paralel ka; se në lidhjen në 
seri nuk ndryshon rryma, kurse në atë paralel nuk 
ndryshon tensioni elektrik; se në lidhjen në seri 
ndryshon tensioni, kurse në atë paralel ndryshon 
rryma në degëzime; 

� krahason qarqet për veçoritë e madhësive fizike, 
rrymë e tension elektrik. 

Fjalët kyçe: qark në seri, qark në paralel, rezistencë, rrymë, 
tension, degëzime, bateri, ampermetër, voltmetër.    

 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, 
zbaton, provon e zgjidh problemet e lidhjeve të pajisjeve 
elektrike në seri e paralel. 

 Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, historia, shkencat e natyrës, gjuhët dhe 
komunikimi. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: punë në grup, kërkim e debat shkencor. 
Organizimi i orës së mësimit.  
Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� diskuton rreth eksperimentimit për problemin e lidhjeve në seri e në paralel të pajisjeve elektrike, që përdoren në 
jetën e përditshme; 

� provon eksperimentalisht si ndryshojnë rryma dhe tensioni, duke matur me ampermetër e voltmetër rrymat e 
tensionet; 

� debaton me argumente për hapat e ndërmarrë për të lidhur pajisjet elektrike në qarqet seri e në paralel. 
Ndërtimi i njohurive:  

� shtron problemin kërkimor për lidhjen e pajisjeve elektrike në mënyra të ndryshme;  
� provon eksperimentalisht se cilat janë problemet në lidhjet seri e paralel dhe rrugët e realizimit të tij. 

Përforcimi i të nxënit: mësuesi kërkon nga nxënësit të vrojtojnë në praktikë ndryshimet dhe të bëjnë matjen e rrymës dhe 
të tensionit elektrik në qarkun në seri e në paralel, duke përdorur ampermetër dhe voltmetër. 

� vizaton skemën e qarqeve ku tregohen lidhjet në seri e në paralel;  
� diskuton dhe zhvillon bisedë për zbatimet e këtyre lidhjeve në jetën e përditshme. 

Vlerësimi: mësuesi vëzhgon nxënësit në çdo grup për shprehitë teorike dhe praktike, matematike, mjedisore digjitale. Ai 
mban shënime përkatëse për punën individuale dhe në grup të nxënësit, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në 



 
 

praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: Paraqet në forma të ndryshme lidhje seri e paralel të pajisjeve elektrike dhe shpjegon pse 
llambat e apartamenteve lidhen në paralel dhe jo në seri, duke hulumtuar në jetën reale dhe duke lundruar në internet. 

 

TEMA MËSIMORE 44 
Fusha: Shkenca natyrore  Lënda: Fizika  X Shkalla: 5 Klasa: X-A 
Tematika B. Elektriciteti  
Kapitulli 10. Rezistenca elektrike 
Tema mësimore 44. Rezistenca. Rezistenca specifike 10.1 

Situata e të nxënit: demonstrim, lloje të ndryshme 
rezistencash. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe.  
Nxënësi:  

� përdor mjetet digjitale dhe mjediset informative për zhvillimin e njohurive për rezistencat; 
� përshkruan nga ana cilësore efektet e ndryshimit të rezistencave për rrymën që kalon në qark; 
� shpjegon ligjin e Omit dhe lidhjen ndërmjet rrymës, tensionit dhe rezistencës; 
� e zbaton atë në raste të ndryshme dhe i paraqet në çdo rast skemën e pjesës homogjene me rrymë. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� risjell në kujtesë se intensiteti i rrymës (I) varet si nga 
rezistenca (R) dhe nga diferenca e potencialit (U) dhe 
nga njësitë me të cilat matet; 

� kujton dhe zbaton marrëdhënien mes I, R dhe U dhe 
shpjegon që për disa rezistenca vlera e R mbetet 
konstante, por në disa të tjera ajo ndryshon me 
ndryshimin e rrymës;  

� shpjegon skemën dhe përdorimin e qarqeve për të 
eksploruar efekte të tilla, përfshirë llambat, diodat, 
termistorët dhe LDR; 

Fjalët kyçe: përcjellës, lidhje në seri, lidhje në paralel, 
burim rryme, bateri, çelës elektrik, ampermetër. 

                      

                           
Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, 
zbatimi i lidhjeve në një pjesë qarku me rrymë, ndërmjet 
madhësive fizike.  

 Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, TIK-u, gjuhët dhe komunikimi. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Debat krahasues, eksperiment, zbatim.  
Organizimi i orës së mësimit.  
Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� përkufizon Ligjin e Omit në lidhjen I, U, R;  
� mban mend formulën me metodën e trekëndëshit;  
� shpjegon ligjin e Omit dhe lidhjen ndërmjet rrymës, tensionit dhe rezistencës për një pjesë homogjene qarku;  
� diskuton për problemin e ndryshimit të rrymës elektrike në varësi të tensionit dhe të rezistencës në kushtet e disa 

zbatimeve në jetën e përditshme;  
� provon se gjatë kalimit të rrymës në një pjesë qarku lidhja mes tensionit, rezistencës dhe rrymës shprehet me 

formulën U = I x R;  
� debaton me argumente për modelet e zgjidhjeve të problemave ku zbatohet ky ligj.  

Ndërtimi i njohurive:  
� shtron problemin kërkimor në lidhje me matjen e rrymës e tensionit në një pjesë homogjene qarku dhe i krahason 

ato, gjatë zbatimit të ligjit të Omit.  



 
 

Përforcimi i të nxënit: zbaton ligjin e Omit duke u mbështetur në modelet e dhëna në teori dhe në raste të thjeshta nga 
jeta e përditshme. Ushtrimi 1, faqe 100. 
Vlerësimi: mësuesi vëzhgon nxënësin gjatë punës në klasë. Ai e vlerëson atë mbi shprehitë teorike, praktike, matematike, 
mban shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: paraqet në mënyra të ndryshme zbatimin e ligjit të Omit, në ushtrimet 2, faqe 100.  

 
                                                                            TEMA MËSIMORE 45 

Fusha:    Shkenca natyrore  Lënda: Fizika  X Shkalla: 5 Klasa: X-A 
Tematika B. Elektriciteti  
Kapitulli 10. Rezistenca elektrike 
Tema mësimore 45. Përdorimi i rezistencave elektrike 10.2; 
10.3. 

Situata e të nxënit: Kushtet e përdorimit të rezistencave 
të ndryshme dhe të veçanta. 

 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe.  
Nxënësi:  
� prezanton forma të ndryshme rezistencash, jep argumente për rezistencën e ndryshueshme dhe atë të 

pandryshueshme; 
� krahason dhe gjen ngjashmëritë dhe dallimet mes llojeve të rezistencave, duke përdorur teknologjinë informative; 
� modelon zgjidhjen e një probleme për gjetjen e rezistencës, duke zbatuar ligjin e Omit;  
� llogarit me saktësi rezistencën e përcjellësit, duke përdorur formula të njohura në varësi të karakteristikave vetjake 

të përcjellësit; 
� përdor mjetet digjitale dhe mjediset informative për zhvillimin e njohurive mbi përdorimin e rezistencave; 
� përshkruan nga ana cilësore efektet e rezistencave të ndryshueshme në qark. 

 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� shpjegon se për disa rezistenca vlera e R-së mbetet 
konstante, por në disa të tjera ajo ndryshon në varësi 
nga ndërtimi i saj. Për shembull, reostati ndikon edhe 
në ndryshimin e rrymës në pjesën e qarkut;  

� shpjegon skemën dhe përdorimin e qarqeve për të 
eksploruar efekte të tilla, përfshirë llambat, diodat, 
termistorët dhe LDR dhe rezistencat e veçanta. 

Fjalët kyçe: rezistenca, përdorimi i rezistencave, 
rezistenca të ndryshueshme, reostati, rezistenca të 
pandryshueshme, rezistenca të veçanta.   

            
Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, lloje 
rezistencash të ndryshme, të ndryshueshme e konstante.  

 Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
shkencat e natyrës, gjuhët dhe komunikimi, TIK-u. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: debat krahasues, eksperiment, zbatim.  
Organizimi i orës së mësimit.  
Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� zbaton ligjin e Omit dhe lidhjen ndërmjet rrymës, tensionit dhe rezistencës për një pjesë homogjene qarku, duke 
ndryshuar rezistencën apo duke e mbajtur atë të pandryshueshme; 

� diskuton problemin e ndryshimit të rezistencës dhe interpreton ndikimin e saj te rryma dhe te tensioni, duke bërë 
prova eksperimentale me mjete të thjeshta dhe me rezistenca të llojeve të ndryshme. Gjen vlerën e saj me 
formulën R = ƿ L/S;  

� prezanton modele rezistencash të ndryshueshme (reostat) dhe atyre të veçanta, termistorët, fotorezistencat apo 
diodat.  



 
 

 
Ndërtimi i njohurive:  

� shtron problemin kërkimor në lidhje me: rezistencën, llojet e saj, varësinë nga gjatësia e përcjellësit, lloji i 
materialit, sipërfaqja e prerjes tërthore e tij, ku ndryshojnë reostati dhe rezistencat e veçanta nga rezistenca e 
thjeshtë, si dhe ndikimi i ndryshimit të rezistencës te rryma, sipas ligjit të Omit.  

Përforcimi i të nxënit: zbaton ligjin  e Omit duke u mbështetur në modelet e dhëna në teori dhe në raste të thjeshta nga 
jeta e përditshme. Ushtrimi 1, faqe 100. 
Vlerësimi: mësuesi vëzhgon nxënësin gjatë punës në klasë. Ai e vlerëson atë për shprehitë teorike, praktike, matematike, 
mban shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: Paraqet lloje të ndryshme dhe të veçanta rezistencash dhe zbaton ligjin e Omit, në ushtrimin 
3, faqe 100.  

 

TEMA MËSIMORE 46 
 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika  X Shkalla: 5 Klasa: X-A 
Tematika B. Elektriciteti  
Kapitulli 10. Rezistenca elektrike 
Tema mësimore 46 Matja e rezistencës. Ligji i Omit. Rezistenca 
e qarkut në seri dhe në paralel. 10.4; 10.5. 

Situata e të nxënit: Krahasimi grafik i qarkut në seri me 
qarkun në paralel. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Nxënësi:  
� mat rrymën dhe tensionin, regjistron të dhënat dhe ndërton varësitë lineare të tyre;  
� ndërton karakteristikën Volt-Amper të një pjese qarku; 
� provon, dallon, krahason dhe diskuton ndryshimin e vlerave të rrymës e tensionit mbështetur te grafikët;  
� diskuton mbi varësitë I (V) dhe argumenton zgjidhjen e situatave eksperimentale, duke zbatuar ligjin  e Omit;  
� përdor mjetet digjitale dhe mjediset informative për zhvillimin e njohurive për matjen e rezistencave, ligjin e Omit 

dhe rezistencën ekuivalente të lidhjeve në seri e në paralel. 
 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� mat rrymën dhe tensionin në një përcjellës me 
rezistencë R dhe regjistron të dhënat në tabelën e 
rezultateve;  

� krahason dhe gjen ngjashmëritë e dallimet mes 
grafikëve të rrymës nga tensioni për rezistenca të 

Fjalët kyçe: matja e rezistencës, ligji i Omit, rezultatet 
eksperimentale, karakteristikë Volt-Amper, rezistencë 
ekuivalente në seri dhe në paralel.    
    



 
 

ndryshme dhe të veçanta, duke përdorur teknologjinë 
informative; 

� përshkruan eksperimentin që i lejon të kryejë matje të 
tensionit dhe të rrymës në elemente të ndryshme të 
një qarku dhe më pas e kryen atë; 

� ndërton grafikët e varësive I-U (karakteristikën Volt-
Amper) dhe interpreton format e këtyre grafikëve; 

� mëson të llogaritë rezistencën ekuivalente të disa 
rezistencave të lidhura në seri e në paralel në qark. 

 

 
   

   
Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, lloje 
rezistencash të ndryshme, të ndryshueshme e konstante.  

 Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
shkencat e natyrës, gjuhët dhe komunikimi, TIK-u. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: debat krahasues, kërkim shkencor, aplikim.   
Organizimi i orës së mësimit. Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� vërteton eksperimentalisht, duke zbatuar ligjin e Omit, lidhjen ndërmjet rrymës, tensionit dhe ndërton 
karakteristikën Volt-Amper në raste të ndryshme, për një pjesë qarku, duke ndryshuar rrymën dhe tensionin; 

� diskuton për problemin e ndryshimit rrymë-tension për përcjellës me rezistenca të ndryshueshme (reostati), 
rezistencat e veçanta, dhe interpreton ndikimin e tyre te varësia mes rrymës e tensionit;  

� përdor lidhjet seri e paralel dhe mëson të llogaritë rezistencat ekuivalente të tyre, nëpërmjet shembujve teorikë 
dhe praktikë. 

Ndërtimi i njohurive:  
� shtron problemin kërkimor në lidhje me përdorimin dhe llojet e rezistencave, varësitë e tyre nga gjatësia e 

përcjellësit, lloji i materialit dhe sipërfaqja e prerjes tërthore, parimin e punës së reostatit e rezistencave të 
veçanta, si dhe ndikimin e tyre në ndryshimin e rrymës sipas ligjit të Omit.  

Përforcimi i të nxënit: krahason varësitë ndërmjet I e U duke u mbështetur në përfundimet e matjeve dhe në shembujt e 
zgjidhur 2 dhe 3, faqe 99. 
Vlerësimi: mësuesi vëzhgon nxënësin gjatë punës në klasë. Ai e vlerëson atë për shprehitë teorike, praktike, matematike, 
mban shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: paraqet lloje rezistencash të ndryshueshme dhe të veçanta, si kryhen lidhjet në seri e paralel, 
gjetjen e rezistencës ekuivalente. Ushtrimi 2, faqe 100. 

 
PLANIFIKIM DITOR - TEMA MËSIMORE 47 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika  X Shkalla: 5 Klasa: X-A 
Tematika B. Elektriciteti  
Kapitulli 10. Rezistenca elektrike   
Tema mësimore 47. Veprimtari praktike për vërtetimin 
eksperimental të ligjit të Omit. 

Situata e të nxënit: Studimi i ligjit të Omit.  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Nxënësi: 
� skicon qarkun e një rezistence të lidhur me anën e ampermetrit e voltmetrit, tregon veçoritë dhe provon 

funksionimin e tij eksperimentalisht; 
� mat rrymën dhe tensionin me anën e voltmetrit e ampermetrit, i regjistron ato; 
� vërteton eksperimentalisht karakteristikat dhe lidhjen mes I, U, R; ndërton karakteristikën V-A; 
� zbaton në praktikë, me raste të thjeshta, se si lidhet qarku i një rezistence në jetën e përditshme, duke dhënë më 

parë shembuj; ndryshon vlerat e rrymës dhe të tensionit dhe i krahason ato grafikisht. 



 
 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas 
temës mësimore. Nxënësi:  

� përdor mjetet digjitale dhe mjediset informative, 
duke përfshirë komunikimet në distancë për 
zhvillimin e njohurive eksperimentale mbi ligjin e 
Omit; 

� gjen, organizon, analizon, përpunon dhe përdor  
informacionin nga disa burime; 

� zhvillon aftësitë krijuese, duke zbatuar 
eksperimentalisht njohuritë e marra dhe i 
paraqet ato në mënyrë elektronike; 

� diskuton përparësitë dhe kufizimet që ka në 
praktikë zbatimi i ligjit të Omit dhe përdorimet në 
teknologjitë moderne dhe në jetën e individit; 

� tregon, gjatë procesit të mësimit, në mënyrë të 
pavarur e me forma të ndryshme praktike, 
zbatime të ligjit duke përdorur skema me pajisje 
elektrike, etj.   

Fjalët kyçe: qark në seri, qark në paralel, rezistenca, rryma, 
tensioni, degëzime, bateri, Ampermetër, Voltmetër, 
karakteristika Volt-Amper, regjistrim i të dhënave 
eksperimentale.     

  

 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, 
provon e zgjidh problemet e zbatimit eksperimental të 
ligjit të Omit. 

  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë në grup për vërtetimin eksperimental të varësive rrymë, tension, 
rezistencë (Ligji i Omit).  
Organizimi i orës së mësimit. Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� diskuton rreth mjeteve e pajisjeve elektrike që i duhen për vërtetimin eksperimental të ligjit të Omit dhe 
përdorimet e tij në jetën e përditshme; 

� ndërton skemën elektrike të qarkut, kryen matjet, i regjistron ato dhe i hedh në tabelë, ndërton grafikun I-U, 
karakteristikën Volt-Amper;  

� provon se si ndryshojnë rryma dhe tensioni eksperimentalisht, duke matur me ampermetër e voltmetër rrymat e 
tensionet dhe nga grafiku tregon vërtetësinë matematike të ligjit të Omit; 

� debaton me argumente për hapat e ndërmarrë për të lidhur pajisjet elektrike në qarqet seri e paralel. 
Ndërtimi i njohurive:  

� shtron problemin kërkimor në lidhje me zbatimin eksperimental të ligjit të Omit;  
� bën lidhjen e pajisjeve elektrike ampermetër, voltmetër, rezistencë, burim, çelës elektrik në qark;  
� provon eksperimentalisht se cilat janë problemet praktike që lidhen me ligjin e Omit dhe rrugët e realizimit të tij. 

Përforcimi i të nxënit: Mësuesi kërkon nga nxënësi të vrojtojë në praktikë ndryshimet I, U, R dhe bën matjen e rrymës I dhe 
të tensionit elektrik U, në skajet e një përcjellësi me rezistencë R, duke përdorur ampermetrin dhe voltmetrin. Hedh të 
dhënat e regjistruara në tabelë dhe në grafik. I studion dhe i analizon ato e më pas arrin në përfundime teorike e 
eksperimentale; 

� vizaton skemën dhe bën lidhjen në qark të ampermetrit, voltmetrit, përcjellësit dhe burimit;  
� diskuton përfundimet dhe zhvillon bisedë për zbatimet e këtij ligji në jetën e përditshme. 

Vlerësimi: mësuesi vëzhgon nxënësin në çdo grup. Ai e vlerëson atë për shprehitë teorike dhe praktike, matematike, 
mjedisore digjitale, mban shënime përkatëse për punën individuale dhe në grup të nxënësit, bën vlerësimin në vijueshmëri 
dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: paraqet në forma të ndryshme qarkun e thjeshtë elektrik dhe pajisjet elektrike në përdorim të 
përditshëm. Shpjegon pse rryma dhe tensioni ndryshojnë në përpjesëtim të drejtë me njëra-tjetrën. 

 



 
 

                                                                        TEMA MËSIMORE 48 
Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X Shkalla: 5 Klasa: X-A 
Tematika B. Elektriciteti  
Kapitulli 10. Rezistenca elektrike 
Tema mësimore 48. Qarku elektrik i përbërë   

Situata e të nxënit. Pse përdoren qarqet e përbëra? 

 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Nxënësi:  
� prezanton informacione për qarkun elektrik të përbërë. Kur përdoret ai? Jep argumente për lehtësirat që krijon ai 

në jetën e përditshme;  
� krahason lidhjet në seri, në paralel dhe të përzier, duke argumentuar rrethanat e zbatimit, gjen ngjashmëritë dhe 

dallimet, duke u bazuar në veçoritë e lidhjeve në seri e në paralel  
� harton një detyrë  praktike duke ndërtuar më parë skemën e një qarku të përzier, mbështetur në  situata logjike 

nga jeta e përditshme dhe bazuar në teorinë e qarqeve, e prezanton zgjidhjen e problemit para të tjerëve; 
� përdor mjetet digjitale dhe mjediset informative për zhvillimin e njohurive mbi përdorimin e rezistencave; 
� përshkruan nga ana cilësore efektet e rezistencave të ndryshueshme në qark. 

 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� njehson rrymën, duke zbatuar ligjin e Omit në qarkun e 
përbërë, duke gjetur më parë rezistencën ekuivalente; 

� përshkruan ndryshimin ndërmjet qarqeve në seri dhe 
në paralel, shpjegon se kur dy rezistenca lidhen në seri, 
rezistenca ekuivalente rritet, ndërsa në paralel, 
zvogëlohet dhe i shpjegon ato më mirë në lidhjen e 
përzier; 

� llogarit rrymat, diferencat e potencialit dhe rezistencat 
në qarqet elektrike; shpjegon skemën dhe përdorimin e 
këtyre qarqeve për qëllime matjeje dhe testimi;  

� paraqet skemës elektrike në mënyrë digjitale dhe me 
vizatim në fletore, shpjegon se për disa rezistenca të 
lidhura në mënyrë të përzier, vlera e R-së gjendet mbi 
bazën  e njohurive të lidhjeve në seri e në paralel ose si 
zbatim i ligjit të Omit.  

Fjalët kyçe: qark i përzier, ligji i Omit, rezistencë 
ekuivalente.     

 
  

   
Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti për 
qarkun e përzier.  

 Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
shkencat e natyrës, gjuhët dhe komunikimi, TIK-u. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Debat krahasues dhe mendim kritik, eksperiment, zbatim.  
Organizimi i orës së mësimit. Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� zbaton ligjin e Omit dhe lidhjen ndërmjet rrymës, tensionit dhe rezistencës, për një pjesë homogjene qarku të 
përzier, duke ndryshuar rezistencat e kësaj lidhjeje; 

� diskuton dhe debaton për problemet e qarkut të përzier, rolin e rezistencës në këtë qark;  
� gjen vlerat e madhësive fizike që e karakterizojnë, si rryma, tensioni dhe rezistenca ekuivalente;  
� prezanton modele të ndryshme qarqesh, kur mbizotëron lidhja në seri, në paralel apo të përzier dhe mënyrat e 

thjeshtimit të tyre. 



 
 

                            
Ndërtimi i njohurive:  

� shtron problemin kërkimor në lidhje me qarkun e përzier, gjetjen e rezistencës ekuivalente, ndikimin e saj në 
ndryshimin e rrymës, sipas ligjit të Omit.  

Përforcimi i të nxënit: zbaton ligjin  e Omit (duke u mbështetur në modelet e dhëna në teori), për raste të thjeshta nga jeta 
e përditshme dhe për secilin nga dy pjesët e qarqeve të treguara më lart, gjen rezistencën ekuivalente të tyre. 
Vlerësimi: Mësuesi vëzhgon nxënësin gjatë punës në klasë. Ai e vlerëson atë për shprehitë teorike, praktike, matematike. 
Mban shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: Paraqet lloje të ndryshme qarqesh të përziera, gjen rezistencat ekuivalente dhe zbaton ligjin e 
Omit, mbasi thjeshton qarkun, për secilin rast dhe i paraqet në një poster. 

 

PLANIFIKIMI DITOR - TEMA MËSIMOE 49 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X  Shkalla: 5 Klasa: X-A 
Tematika B. Elektriciteti  
Kapitulli 10. Rezistenca elektrike 
Tema mësimore 49. Ushtrime  

Situata e të nxënit: Listat e kontrollit në fund të çdo kapitulli. 
Ushtrime të përgjithshme.  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe:  
A mund të provohet eksperimentalisht me njehsime dhe grafikisht ligji i Omit për qarkun e thjeshtë dhe atë të përbërë? 
Çfarë duhet bërë nëse qarku është i përbërë, në seri apo në paralel? Si gjenden rezistencat ekuivalente? Si janë në 
secilën prej tyre rryma I dhe tensioni U? Ka mënyrë tjetër për gjetjen e rezistencës së një përcjellësi? 
Këto janë pyetjet që do të marrin përgjigje gjatë orës së mësimit.  
Nxënësi: 

� paraqet në forma të ndryshme mënyrën e funksionimit të qarqeve të thjeshta e të përbëra; 
� demonstron zbatimin e Ligjit të Omit me eksperimente, interpreton njehsimet dhe grafikët, për qarkun e thjeshtë 

e të përbërë;  
� diskuton me të tjerët për veçoritë e rezistencës, kuptimin fizik të saj, njehsimin e rezistencës sipas vetive e 

përmasave të trupit dhe jep propozime për zgjidhjen e situatave në jetën reale;  
� përdor internetin për informacione të besueshme në lidhje me përdorimin e rregullave në qarkun në seri, në 

paralel dhe të përbërë; 
� zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga teksti, si: momenti, krahu i forcës, rregulla e momenteve. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas 
temës mësimore: Nxënësi:  

� përshkruan shembuj, ku përcjellësit lidhen në 
qark të thjeshtë; 

� përkufizon dhe llogarit rrymën, tensionin dhe 
rezistencën; jep kuptimin fizik të tyre; 

� shpjegon si mund të ndryshojë rezistenca e një 
përcjellësi dhe çfarë ndikimi ka te rryma në atë 

Fjalët kyçe:  përcjellës , jopërcjellës, rrymë, tension, 
rezistencë konstante dhe  e ndryshueshme, ligji i Omit, 
karakteristika Volt-Amper, lidhje seri, paralel e të përzier.   



 
 

pjesë qarku; 
� zbatim praktik mbi vërtetimin eksperimantal të  

ligjit të Omit në qarqe të thjeshta. 
� njehson rezistencën, rrymën dhe tensionin; 
� ndërton karakteristikën V-A.  

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti. Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, shoqëria dhe mjedisi.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: 
Biseda:  nxënësi diskuton për efektin që mund të ketë ndryshimi i rezistencës së një trupi te tensioni, rryma dhe 
nxehtësia, në një pjesë qarku të thjeshtë, lidhje në seri, paralel apo të përbërë dhe kushtet e zbatimit të ligjit të Omit, 
duke kujtuar njohuritë e marra më parë, me eksperimente të thjeshta.  
Kujton kuptimin fizik të rrymës, tensionit, rezistencës dhe thjeshtimin e qarkut në seri, paralel dhe të përbërë, ndikimin te 
rryma, tensioni dhe rezistenca e tij. 
Përdor mënyra të ndryshme për të ndryshuar rezistencën e përcjellësit me formulën R = ƿL/S Kur: 

� ndryshon gjatësia,  
� sipërfaqja e prerjes tërthore e përcjellësit, 
� lloji i materialit që është i përbërë. 

   Zbaton ligjin e Omit në raste të ndryshme . 
Punë me grupe: nxënësit ndahen në tri grupe, ku secili grup kryen eksperimente të thjeshta me rezistencën dhe 
ndryshimin e sa për zbatimin e ligjit të Omit në secilin rast. Nxënësit përpiqen të provojnë eksperimentalisht dhe me 
mjete të thjeshta të përdorimit të përditshëm kryerjen e matjeve të rrymës e të tensionit, regjistrimin e të dhënave dhe 
ndërtimin e karakteristikës volt-amper, nën drejtimin e mësuesit.  
Zbatim numerik. Një përcjellës me rezistencë R lidhet në një qark të thjeshtë. Ndërtoni karakteristikën Volt-Amper për 
vlerat I: 1A, 2A, 3, 4, 5 dhe tensioni U: 10V,152V, 20V, 25V. Gjeni vlerën e rezistencës sipas ligjit të Omit dhe grafikisht.  
Debat shkencor: nxënësit debatojnë për rezistencat, veçoritë  e tyre dhe njehsimin, për përcjellësit me rezistencë 
konstante dhe të ndryshueshme, rrymën, tensionin dhe lidhjen mes tyre në ligjin e Omit, qarkun e thjeshtë, seri, paralel 
dhe të përbërë, karakteristikën Volt-Amper. 
Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit:   
Mësuesi vlerëson nxënësit sipas performancës së çdo grupi për aftësitë teorike, kërkimore dhe eksperimentale, si dhe për 
zhvillimin e mendimit kritik në debat. 
Detyrat dhe puna e pavarur: ushtrimet e përsëritjeve të pjesës (Tematikës) B . Nxënësi ndërton skema të ndryshme të 
qarqeve në fletore (të thjeshtë, seri, paralel, të përbërë) dhe diskuton ushtrimet e dhëna nga figura më poshtë:  
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                     TEMA MËSIMORE 50 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X  
 

Shkalla: 5 Klasa: X-A 

Tematika: Elektriciteti  
Kapitulli 10: rezistenca elektrike.    
Temat mësimore 50.  Përsëritje e kapitullit  
  

Situata e të nxënit: Listat e kontrollit në fund të çdo 
kapitulli. 

Ushtrime të përgjithshme për teste. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe: Zgjidhja problemore. Mendon dhe komunikon me të tjerët për bazën e 
studimit të grafikëve rrymë-tension, rezistencë dhe për ligjin e Omit. 
Nxënësi:  

� identifikon aspekte të varësive matematikore lineare për dyshen rrymë-tension;  
� bën lidhjen ndërmjet këtyre madhësive dhe e paraqet atë në mënyrë grafike dhe me formulë; 
�  identifikon rezistencën nga grafiku I-U; 
�  analizon mënyrën e ndryshimit të rezistencës nga lloji i përcjellësit, përmasat dhe lidhjen në qark, pasi ka 

parashikuar ndikimin e shpejtësisë;  
� zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga teksti i nxënësit Fizika 10, libri i punës, për të kuptuar lidhjen 

ndërmjet R, U, I, q, t, konceptin e rrymës elektrike, eksperimenton dhe mat madhësitë: tension, rrymë, rezistencë; 
� arsyeton në lidhje me kuptimin e gradientit të rrymës në varësi të tensionit elektrik; 
� gjen me dy mënyra rezistencën e një pjese qarku në lidhje të përzier: eksperimentalisht dhe nga grafiku I-U.  

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� krahason rezistencën ekuivalente të dy përcjellësve në lidhje 
seri e paralel dhe ndikimin te rryma; 

� përforcon njohuritë e marra për elektricitetin dhe ligjet e tij; 
� njehson rrymën, rezistencën, tensionin, ngarkesën elektrike, 

nxehtësinë, fuqinë, punën;  
�  diskuton për elektricitetin, zbaton në raste të ndryshme 

njohuritë nëpërmjet kërkim- eksperimentit për matjen e 
rrymës, tensionit dhe rezistencës;  

� llojet e rrymave e të përcjellësve, mënyrat e lidhjes në qark – 
në seri, në paralel e të përbërë; 

� analizon përfundimet e nxjerra nga eksperimenti.  

Fjalët kyçe:  përcjellës , jopërcjellës, elektricitet, 
rrymë elektrike, rezistencë, tension U, rezistencë 
konstante dhe e ndryshueshme, ngarkesë elektrike, 
rrymë e vazhduar dhe alternative,  tension, fuqi, 
energji, ligji i Omit, lidhje seri, paralel, e përbërë, 
qark i thjeshtë, karakteristika Volt-Amper, 
ampermetër voltmetër, amper, volt, om. 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, paraqitjet 
matematikore analitike (me formulë), grafike dhe tabelore.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 
ndërkurrikulare: matematika, TIK-u. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. 
Organizimi i orës së mësimit. 
Parashikimi i njohurive: Nxënësi jep mendim se grafiku (I-U) tregon edhe mënyrën e ndryshimit të I dhe U, varësinë lineare 
dhe llojin e lidhjes në qark. Më pas komenton rreth tyre. Mësuesi ndihmon nxënësin të sjellë shembuj të ndryshëm të 
formave të varësive, si p.sh. në sistemin elektrik të makinës, skemën e instalimit elektrik në banesë, të trupit të njeriut si 
përcjellës, etj. 
Ndërtimi i njohurive: Nxënësit ndahen në 4 grupe dhe punojnë: i pari - kryen eksperimentet, i dyti - bën matje, i treti - 
hedh në një tabelë vlerat e matura të distancës dhe të kohës, grupi i katërt - ndërton grafikët e varësive lineare I-U dhe I-R. 
Ai diskuton përfundimet e arritura mbasi ka zgjedhur liderët. Zgjidhin problemin kërkimor në lidhje me grafikët e I (U),  
vlerën e rezistencës, si dhe llojin e përcjellësit dhe lidhjes së tyre në qarkun elektrik. Paraqet punët e kryera dhe debaton 
për qarqet elektrike, duke treguar në smart board ose me aparat projeksioni me ndihmën e mësuesit, raste të ndryshme 



 
 

nga jeta e përditshme. Prezanton format e grafikëve, jep zgjidhje konkrete. Diskuton përfundimin.  
Mësuesi inkurajon nxënësin të hulumtojë mbi grafikët, të arrijë në përfundime teorike dhe eksperimentale. Ai tregon  
mënyrat e ndryshimit të rezistencës, ndikimin te rryma, shpreh këtë varësi l-U në rastin kur trupi nxehet, i krahason ato.  
Përforcimi i të nxënit: Mësuesi zhvillon me nxënësin ushtrime për njehsimin e rrymës, rezistencës e tensionit elektrik, 
ndërtime grafikësh, pikërisht ato ushtrime përsëritjeje nga të katërt kapitujt dhe bën konkluzionet.  
Vlerësimi: Do të vëzhgohen nxënësit:  1. ………        2. ……………              3. …………… 
Mësuesi vlerëson nxënësit për shprehitë teorike fizike, matematikore, (grafikët e shpejtësisë nga koha), si dhe ato praktike, 
mban shënimet përkatëse për punën në grup të nxënësve, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: ushtrimet e përsëritjes së përgjithshme; njehson rrymën, tensionin në raste të ndryshme të 
qarkut të thjeshtë, në seri, në paralel e të përbërë; regjistron të dhënat dhe krahason përfundimet, ndërton grafikë dhe 
analizon gjithë veprimet e bëra. 

 

TEMA MËSIMORE 51 

Fusha:  Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X  
 

Shkalla: 5 Klasa: X-A 

Tematika B: Elektriciteti  
Kapitujt 7-10: Rrjeti elektrik qendror. Ngarkesa elektrike. 
Rryma dhe tensioni elektrik në qarqe. Rezistenca elektrike. 
Tema mësimore 51 Testim 

Situata e të nxënit: Testim me shkrim për elektricitetin. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe:  
Nxënësi: kontrollohet në mënyrë të pavarur për shprehitë teorike dhe praktike të fituara në Tematikën B, me shkrim, me 
pyetje me alternativa dhe me njehsime.    
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas 
temës mësimore:  
Nxënësi kontrollohet dhe vlerësohet për konceptet: 
përcjellës, jopërcjellës, elektricitet, rrymë elektrike, R, U, q, 
I, e vazhduar dhe alternative,  lidhje në seri, në paralel dhe 
e përbërë, qark i thjeshtë, karakteristika Volt-Amper.  
 

Fjalët kyçe:  përcjellës, jopërcjellës, elektricitet, rrymë 
elektrike, rezistencë, tension U, rezistencë konstante dhe e 
ndryshueshme, ngarkesë elektrike, rrymë e vazhduar dhe 
alternative, ligji i Omit, lidhje në seri, në paralel dhe e 
përbërë, qark i thjeshtë, karakteristika Volt-Amper, 
ampermetër, voltmetër. 
  

Burimet: teksti, tekste alternative të Oxford-it dhe të 
Kembrixh-it. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematikë, shkenca natyrore, TIK-u. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:  Vlerësimi me shkrim dhe ushtrime orientuese për testimin.  
 

TEST PROVE 

(Tematika B Elektriciteti - klasa 10 bërthamë) 

1. Dy rezistenca R1 = 2 ; R2 = 4  janë lidhur paralel në një qark. Burimi e ka f.e.m = 24 V dhe rezistencën  e brendshme 2 
 . Përcaktoni:  

a. Rezistencën e njëvlershme dhe rrymën në qark; 
b. Tensionin në rezistencën 2  ; 
c. Nxehtësinë e çliruar për 1 sekondë në rezistencën 3  ; 
d. Si do të ndryshonte rryma, nëse forca elektromotore rritet dy herë?   

2. Dy rezistenca, secila 4 � të lidhura në paralel, lidhen në seri me një rezistencë tjetër 3 �.  

� Vizatoni skemën e kësaj pjese qarku.  



 
 

� Sa është rezistenca ekuivalente e këtij kombinimi?  
� Sa do të ishte rryma në secilën rezistencë, nëse tensioni në skajet e pjesës së qarkut është 10 V?  
� Ndërtoni karakteristikën Volt-Amper.  

3. Një qark përbëhet nga një bateri me f.e.m 12 V dhe nga tri rezistenca të njëjta me nga 4 � secila, të lidhura si në figurë.  
Cilat do të jenë leximet e voltmetrave V1 dhe V2? 

V1 V2        

      

A. 4V 8 V 

B. 6 V 6 V 

C. 8 V 4 V                                

D. 9 V 3 V 

 
4. Tri rezistenca janë lidhur me një bateri si në figurë. Në qoftë se çelësi k është i hapur, rryma e përgjithshme është 3 A. 
Gjeni: 

              a.  sa do të jetë rryma në qark në qoftë se çelësi k do të mbyllet;  

              b.  ngarkesa që kalon në prerjen tërthore të përcjellësit gjatë 3 minutave. 

 

 

 

    

5. Në skajet e një përcjellësi bakri me gjatësi 1.6 m dhe diametër 1 mm, zbatohet tensioni 1.5 V. Njehsoni: 

          a. sa është intensiteti i rrymës që kalon në këtë përcjellës dhe dendësia e saj?  
          b. Si do të ndryshonte intensiteti i rrymës, nëse gjatësia e përcjellësit zvogëlohet dy herë, kurse diametri rritet dy  
    herë?            
6. Një llambë me fill karboni ndodhet në temperaturën 00 C në tension 8 V dhe rrymë 40 mA, kurse nën tensionin 120 V 
kalon rryma 800 mA, e cila e bën fillin inkandeshent. Gjeni temperaturën e fillit, duke ditur se koeficienti termik α = 0.5 
103 gradë-1. Ndryshimi i përmasave të fillit të mos merret parasysh.    
7. Sa do të jetë sasia e nxehtësisë së çliruar në një përcjellës, kur në të kalon një rrymë e vazhduar 10 A dhe një rrymë 
alternative me vlerë efektive 10 A.                    
   

                                                                     

 



 
 

8. Në qarkun elektrik të treguar në figurë rezistenca e përcjellësit është 10  ,  
dhe  rryma 2 A.  

 

 

 

a. Vizatoni skemën e qarkut elektrik dhe kahun e rrymës në qark nëse shtohet në seri një rezistencë 10  . 
b. Gjeni tensionin në secilin rast në skajet e përcjellësit.  

9. Tri rezistenca me vlerë përkatësisht R1 = 5  , R2 = 20   dhe R3 janë lidhur në seri me njëra-tjetrën. Gjeni: 
a.  rezistencën R3 kur dihet se rezistenca e njëvlershme e tyre është 38  ;  
b. rezistencën specifike nëse gjatësia e tij është 1 m dhe sipërfaqja e prerjes tërthore është 10 m2; 
c. si do të ndryshojë rezistenca specifike e R3, nëse gjatësia e tij trefishohet; 
d. fuqinë e rrymës në këtë rezistencë;  
e. sasinë  e nxehtësisë që çlirohet gjatë 3 sekondave.   

  

10.  Në qarkun e figurës rezistenca R është 6 �. Sa do të jetë sasia e nxehtësisë që çlirohet në rezistencë mbas 1 
minute? Argumentoni zgjidhjen. 

A. 720 J   

B. 1440 J 

C. 4320 J 

             D. 5000 J 
                                                                                                                                                

11.  Jepet qarku si në figurë. Nuk merret parasysh rezistenca e ampermetrit dhe r telave lidhës, ndërkohë që rezistenca 
e voltmetrit të merret shumë e madhe. Çfarë do të ndodhë me leximet e voltmetrit dhe të ampermetrit kur çelësi S 
mbyllet? 

     Leximi i voltmetrit     Leximi i ampermetrit                                         
A.      Zvogëlohet              Zvogëlohet 
B.      Zvogëlohet              Rritet 
C.      Rritet                Zvogëlohet 
D.      Rritet                Rritet  

                                                    

12. Një bateri � = 6 V është lidhur me një rezistencë 3 �. Gjeni: 

              a. ngarkesën që kalon nëpër rezistencë gjatë 20 s;  
               b. fuqinë e kësaj rezistence.   
13. Duke iu referuar skemës në figurë, gjeni sa do të jetë rryma që kalon në rezistencën R3 në qoftë se f.e.m është U = 20 
V.        

 

 

 



 
 

14. Në figurën më poshtë tregoni ndryshimet mes dy rrymave. 

                                                       
 

Skema e vlerësimit 

Nota  4 5 6 7 8 9 10 
% 24 25-39 40-52 53-64 65-76 77-88 89-100 
Pikët  0-4 5-7 8-10 11-13 14-16 17-19 20-22

 
 
 

    TEMATIKA C.  VALËT 

KAPITULLI 11.  VETITË E VALËVE (5 ORË) 
TEMA MËSIMORE 52  

Fusha: Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X Shkalla: 5 Klasa: X-A 
Pjesa C.  Valët  
Kapitulli 11. Vetitë e valëve (5 orë)  
Tema mësimore 52.  Çfarë janë valët? Përshkrimi i valëve. 
(11.1;11.2) 

Situata e të nxënit: hulumtimi, vëzhgimi, përshkrimi i 
valëve me metoda të ndryshme klasike. 

 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Hulumtim, vëzhgim. Nxënësi:  
1. hulumton e vëzhgon valët mekanike dhe evidenton veçoritë kryesore të tyre; 
2. merr pjesë ose udhëheq një grup pune, për të kryer eksperimente të thjeshta klasike, për valët dhe dukuritë që i 

shoqërojnë ato; 
3. përshkruan llojet e valëve në mjedise të ndryshme, bën zgjidhje të bazuara në informacione e përvoja nga jeta e 

përditshme, në mënyrë të pavarur dhe të përgjegjshme, duke përzgjedhur metoda digjitale për prezantimin e tyre dhe 
iu përgjigjet në mënyrën e duhur situatave të dobishme dhe të rrezikshme, me të cilat mund të ndeshet në jetën e 
përditshme. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� përkufizon valën mekanike, lëvizjen e valës, dhe 
shpjegon kuptimin e amplitudës, gjatësisë së valës, 
frekuencës dhe periodës; 

� përkufizon valën tërthore dhe gjatësore në lidhje me 
drejtimin e valës dhe të lëvizjes së pikave të mjedisit 
dhe periodën, frekuencën dhe gjatësinë e valës; 

� tregon ndryshimin midis valëve gjatësore dhe tërthore; 
� përdor dedektimin për eksplorimin e strukturave, që 

nuk dallohen drejtpërsëdrejti në trupat tanë, koren e 
Tokës dhe në thellësi të deteve dhe të oqeaneve. 

Fjalët kyçe: valë mekanike, valë gjatësore, tërthore, 
përshkrimi i valëve, gjatësi vale, amplitudë, periodë, 
frekuencë, drejtim vale, lëvizje e pikave të mjedisit. 
   

  



 
 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, për 
valët mekanike dhe veçoritë e tyre. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
shkencat e natyrës, gjuhët dhe komunikimi, TIK-u. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Debat krahasues, eksperiment, zbatim.  
Organizimi i orës së mësimit.   
Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� përshkruan ndryshimin mes valës tërthore e asaj gjatësore, dhe i paraqet ato grafikisht, me figurë, në 
lidhje me drejtimin e përhapjes dhe atë të lëvizjes së pikave të mjedisit; 

� jep shembuj të valëve tërthore e gjatësore dhe shpjegon kuptimin e amplitudës, frekuencës dhe periodës së saj; 

                                       

     
� përdor lidhjen f = 1/T për gjetjen e periodës, kur njeh frekuencën e valës dhe anasjelltas;  
� respekton mendimet dhe idetë ndryshe të të tjerëve; 
� është aktiv në shfrytëzimin e informacionit nga burime të ndryshme dhe e përdor atë në mënyrë efektive; 
� diskuton me objektivitet për probleme që lidhen me përdorimet e valëve mekanike dhe efektet e tyre. 

Ndërtimi i njohurive:  
� shtron problemin kërkimor në lidhje me valët mekanike, mbasi vëzhgon e hulumton mbi to dhe merr informacion 

nga interneti e nga burime të besueshme shkencore; 
� vrojton përhapjen e valëve mekanike me eksperimente të thjeshta, siç është rasti i hedhjes së një trupi të ngurtë 

në një enë me ujë të qetë; 
� tregon eksperimentalisht nëpërmjet një cope tape të vendosur mbi ujë, se vala mbart energji dhe informacion nga 

një vend në një tjetër, por nuk transporton lëndë.  
Përforcimi i të nxënit: përshkruan valët, i paraqet grafikisht në mënyrë harmonike, tregon lidhjen mes periodës dhe 
frekuencës, zbaton njohuritë matematikore për llogaritjen e frekuencës e periodës. Shih shembullin 1, faqe 109. 
Vlerësimi: Mësuesi vëzhgon nxënësin gjatë punës në klasë. Ai e vlerëson atë për shprehitë teorike, praktike, matematike, 
mban shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: Paraqet lloje të ndryshme valësh mekanike tërthore e gjatësore me figurë, tregon ndryshimin 
dhe e demonstron atë me eksperimente të thjeshta me mjete rrethanore.  
Ushtrimi 3, faqe 114.   

 

TEMA MËSIMORE 53 

Fusha: Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X   Shkalla: 5 Klasa: X-A 



 
 

Pjesa C. Valët  
Kapitulli 11.  Vetitë e valëve (5 orë)  
Tema mësimore 53. Ekuacioni i valës. Gjatësia e valës dhe 
frekuenca. (11.3; 11.4; 11.5) 

Situata e të nxënit: hulumtimi i valëve me mënyra të 
ndryshme, ena e valëzimit. 

 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Nxënësi:  
� tregon lidhjen matematikore ndërmjet madhësive fizike, që karakterizojnë valën mekanike dhe përdor metodën e 

trekëndëshit për të;  
� njehson madhësitë fizike që shoqërojnë valën mekanike dhe tregon eksperimentalisht pandryshueshmërinë e 

shpejtësisë së përhapjes së valës mekanike, duke evidentuar veçoritë kryesore të tyre; 
� merr pjesë ose udhëheq një grup pune, për kryerjen e eksperimenteve të thjeshta për të kuptuar valëtmekanike  
� përkufizon dhe përshkruan llojet e valëve në mjedise të ndryshme, bën zgjidhje të bazuara në informacione e 

përvoja nga jeta e përditshme, në mënyrë të pavarur dhe të përgjegjshme, duke përzgjedhur metoda digjitale për 
prezantimin e tyre vlerëson situatat e dobishme e të rrezikshme, me të cilat mund të ndeshet në jetën reale. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� përcakton gjatësinë e valës dhe frekuencën, 
përshkruan marrëdhënien matematikore midis tyre 
dhe zbaton formulën, që lidh këto madhësi; 

� identifikon karakteristikat fizike të valës nga një 
diagram i dhënë, mat amplitudën, gjatësinë e valës; 

� njehson madhësitë fizike që shoqërojnë valën 
mekanike dhe tregon eksperimentalisht se shpejtësia e 
përhapjes së ngacmimit (valës mekanike) nuk 
ndryshon, duke evidentuar varësinë e saj nga gjatësia e 
valës, frekuenca dhe veçoritë kryesore të tyre. 
 

Fjalët kyçe: ekuacion valor, valë mekanike, gjatësi vale, 
frekuencë e valës, periodë, shpejtësi e valës,  amplituda.  
 
             

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti për 
ekuacionin valor.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
shkencat e natyrës, gjuhët dhe komunikimi, TIK-u. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Eksperiment, vëzhgim, kërkim-hulumtim,  
Organizimi i orës së mësimit.  
Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

�    përshkruan enën e valëzimit dhe tregon pse përdoret ajo; 
�    vëzhgon valët që krijohen në ujë me mënyra të ndryshme dhe identifikon amplitudën dhe gjatësinë e valës nga një 

diagram i dhënë; 
� Shpjegon, mbasi ka vrojtuar përftimin  e valëve, se shpejtësia e valës nuk ndryshon dhe se gjatësia e valës është në 

përpjesëtim të zhdrejtë me frekuencën e lëkundjeve të pikave të mjedisit.  
� diskuton dhe debaton me objektivitet për probleme që lidhen me përdorimet e ekuacionit valor, pse është i 

rëndësishëm mjedisi në përhapjen e valëve mekanike dhe efektet e tyre në jetën reale; 
� respekton mendimet dhe idetë ndryshe të të tjerëve, është aktiv në shfrytëzimin e informacionit nga burime të 

ndryshme duke e përdorur atë efektivisht.    



 
 

Ndërtimi i njohurive:  
� shtron problemin kërkimor për debat në lidhje me ekuacionin valor, lidhjen mes frekuencës, gjatësisë së valës dhe 

shpejtësisë së përhapjes së saj në mjedise të ndryshme; 
� zbaton formulën: 

                                                           
� njehson gjatësinë  e valës, kur njeh frekuencën dhe shpejtësinë, shpjegon zgjidhjen e shembullit 2, faqe 110. 

Përforcimi i të nxënit: zbaton formulën λ = V/f në raste të ndryshme dhe tek ushtrimi 4, faqe 114.  
Përshkruan eksperimentet e treguara në figurat 11.10 dhe 11.11 në faqen 110. 
Vlerësimi: Mësuesi vëzhgon nxënësin gjatë punës në klasë. Ai e vlerëson atë për shprehitë teorike, praktike, matematike, 
mban shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: Paraqet lloje të ndryshme valësh gjatësore e tërthore dhe i krahason ato, duke i paraqitur në 
një poster. Përdor formulat V = f x λ dhe λ = V/f në ushtrimin 3, faqe 114. 

 

TEMA MËSIMORE 54 

Fusha: Shkenca natyrore  Lënda: Fizika  X Shkalla: 5 Klasa: X 
Pjesa C. Valët  
Kapitulli 11. Karakteristikat e valëve (5 orë)  
Tema mësimore 54. Veprimtari praktike: Studimi i lidhjes mes 
gjatësisë, frekuencës dhe periodës së valës. 

Situata e të nxënit. Studimi i valëve me anën e enës së 
valëzimit, eksperimente klasike me valët dhe 
ekuacionin valor. 

 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Kërkim-hulumtim, eksperiment. Nxënësi:  
� studion valët mekanike, merr pjesë ose udhëheq një grup pune eksperimental, duke përdorur enën e valëzimit dhe 

disa mënyra të tjera; 
� arrin eksperimentalisht në përfundime shkencore, të cilat tregojnë lidhjen ndërmjet madhësive fizike që 

karakterizojnë valët mekanike; 
� përshkruan enën e valëzimit, funksionin e saj dhe përdorimet, kryen eksperimentin me të për të treguar lidhjen 

përpjesëtimore ndërmjet gjatësisë së valës, frekuencës dhe pandryshueshmërinë e shpejtësisë në to; 
� diskuton përfundimet eksperimentale të kryera në mjedise të ndryshme, kërkon zbatime praktike, bën zgjidhje të 

bazuara në informacione e përvoja nga jeta e përditshme. 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� studion eksperimentalisht valët mekanike nëpërmjet 
enës së valëzimit dhe disa mënyrave të tjera;  

� kryen eksperimentin me enën e valëzuar, për të treguar 
lidhjen përpjesëtimore ndërmjet gjatësisë së valës dhe 
frekuencës shpejtësisë  së përhapjes së valëve mekanike; 

� tregon se shpejtësia nuk ndryshon dhe se gjatësia e valës 
është në përpjesëtim të zhdrejtë me frekuencën e 
lëkundjeve të pikave të mjedisit;  

� diskuton përfundimet eksperimentale në mjedise të 
ndryshme, bën zgjidhje të bazuara në informacione nga 
jeta e përditshme, përdor metoda digjitale për 

Fjalët kyçe: valë mekanike, ena e valëzimit, enë qelqi 
kristalizator, përhapja e valës, shpejtësi  e valës.     

 



 
 

prezantimin e tyre, sipas situatave të dobishme apo të 
rrezikshme, me të cilat mund të ndeshet;  

� provon eksperimentalisht gjithë dukuritë që shoqërojnë 
valën në procesin e përhapjes në mjedise të ndryshme. 

       
Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti për 
valën mekanike dhe mënyrat e matjes së madhësive që e 
karakterizojnë atë. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 
ndërkurrikulare: shkencat e natyrës, gjuhët dhe 
komunikimi, TIK-u. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Debat krahasues, eksperiment, zbatim.  
Organizimi i orës së mësimit.  
Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� merr pjesë ose 
udhëheq një grup pune, për të kryer eksperimentin me enën e valëzuar, për të treguar lidhjen matematikore 
ndërmjet gjatësisë së valës dhe frekuencës; 

� kryen matje dhe diskuton me objektivitet problemet që lidhen me përdorimet e valëve mekanike, si dhe ndikimet e 
tyre; llogarit gabimin absolut; 

� respekton mendimet dhe idetë ndryshe të të tjerëve; 
� është aktiv në shfrytëzimin e informacionit nga burime të ndryshme dhe e përdor atë cilësisht.    

Ndërtimi i njohurive:  
� shtron problemin kërkimor në lidhje me valët mekanike dhe veçoritë e saj, lidhjen mes gjatësisë së valës dhe 

frekuencës; 
� mat me vizore amplitudën dhe gjatësinë e valës nga grafiku i dhënë në figurën e mëposhtme, përshkruan dhe 

zbaton marrëdhënien midis tyre, si dhe njehson shpejtësinë e valës; 

                
� llogarit gabimin absolut dhe relativ të shpejtësisë (për matjet e drejtpërdrejta në grafikët e mësipërm, nisur nga 

formula:  
                                                               V = λ·f           ose              V = λ/T         duke ditur lidhjen f = 1/T 
                                                                         ∆V = V (∆λ /λ + ∆f/f)                     

                                                                      V = Vmatur ± ∆V 
Përforcimi i të nxënit: zbaton eksperimentalisht njohuritë e marra për valët mekanike, dukuritë që i shoqërojnë ato, duke u 
mbështetur në modele teorike e praktike, me enën e valëzimit e mjete të tjera rrethanore, në raste të thjeshta të jetës 
reale, sipas të dhënave të marra nga figurat më lart. 
Vlerësimi: Mësuesi vëzhgon nxënësin gjatë punës në klasë. Ai e vlerëson atë për shprehitë teorike, praktike, matematike, 
mban shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup, bën vlerësimin në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: Nxënësi paraqet lloje të ndryshme valësh mekanike. Shkruan në fletoren e veprimtarive 
praktike përmbledhjen e detajuar të kësaj detyre eksperimentale, të cilën mësuesi e fut në dosjen e nxënësit.  

 



 
 

TEMA MËSIMORE 55  

Fusha: Shkenca natyrore  Lënda: Fizika  X Shkalla: 5 Klasa: X 
Pjesa C. Valët  
Kapitulli 11. Karakteristikat e valëve (5 orë)  
Tema mësimore 55. Pasqyrimi dhe përthyerja e valës. (11.6; 
11.7) 

Situata e të nxënit. Antenat televizive 

 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Hulumtim, vëzhgim. Nxënësi:  
� hulumton e vëzhgon dukuritë e valëve dhe evidenton çfarë ndodh, kur ato hasin në pengesa të ndryshme; 
� tregon kuptimin matematikor të pingules me një sipërfaqe dhe të ndërtimit të këndeve të barabarta; 
� kryen eksperimente të thjeshta, bën zgjidhje të bazuara në informacione e përvoja nga jeta e përditshme, në mënyrë 

të pavarur dhe me metoda digjitale për prezantimin e tyre. 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� përshkruan dhe shpjegon efektet e pasqyrimit, 
përthyerjes dhe përthithjes së valëve në sipërfaqen e 
materialit; 

� 
    kryen eksperimente të thjeshta klasike, për zbulimin e 
ligjit të pasqyrimit e përthyerjes së valëve, duke 
përshkruar raste sipërfaqesh të ndryshme;  

� përkufizon ligjin e pasqyrimit kur vala has në pengesë dhe 
ndërton këndin e rënies e të pasqyrimit; 

� shpjegon ligjin e pasqyrimit në rastet e sipërfaqeve të 
rrafshëta, të lugëta e të musta;  

� interpreton me figura zbatimin e ligjit të pasqyrimit dhe 
dukurinë e përthyerjes në raste konkrete në pengesa të 
ndryshme; 

� tregon arsyen që disa antena marrëse apo dhënëse të 
valëve kanë formë parabolike. 
 

Fjalët kyçe: valë, pasqyrim, përthyerje, antenë, rreze 
rënëse, e përthyer, e pasqyruar , valë plane, pengesë, 
kënd i rënies, kënd i pasqyrimit. 
   

  

 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, për 
valët mekanike dhe veçortë e tyre. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
shkencat e natyrës, gjuhët dhe komunikimi, TIK-u. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Debat krahasues, eksperiment, zbatim.  
Organizimi i orës së mësimit.   
Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� përshkruan ndryshimin mes pasqyrimit e përthyerjes së valëve, kur valët hasin në pengesë apo kalojnë nga një 
mjedis në një tjetër dhe i paraqet ato me figurë në lidhje me drejtimin e përhapjes së një vale të rrafshët;  

� jep shembuj konkretë të dukurive të pasqyrimit dhe të përthyerjes;                              



 
 

     
     

� përdor lidhjen a = a’ për gjetjen e këndit të rënies, kur njihet ai i pasqyrimit dhe anasjelltas;  
� respekton mendimet e idetë ndryshe të të tjerëve dhe shfrytëzon informacionet e marra nga burime të ndryshme 

për pasqyrimin e përthyerjen e valëve dhe parimin e punës të antenës; 
� diskuton me objektivitet problemet që lidhen me përdorimet e valëve dhe ndikimet në jetën reale. 

Ndërtimi i njohurive:  
� shtron problemin kërkimor në lidhje me pasqyrimin e përthyerjen e valëve, mbasi vëzhgon e hulumton zbatimin e 

tyre tek antena; merr informacion nga interneti e nga burime të tjera shkencore; 
� vrojton përhapjen e valëve, pasqyrimin e përthyerjen me eksperimente të thjeshta; 
� tregon eksperimentalisht nëpërmjet një antene të thjeshtë, marrjen e valëve në një pikë të caktuar të hapësirës, 

për shkak të formës parabolike të saj dhe e shoqëron me figura, kur valët hasin në pengesa.  
Përforcimi i të nxënit: përshkruan valët, i paraqet grafikisht në mënyrë harmonike, tregon lidhjen mes periodës dhe 
frekuencës, zbaton njohuritë matematikore për llogaritjen e frekuencës e periodës. Shih shembullin 1, faqe 109. 
Vlerësimi: Mësuesi vëzhgon nxënësin gjatë punës në klasë. Ai e vlerëson për shprehitë teorike, praktike, matematike, 
mban shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: Paraqet lloje të ndryshme antenash dhe interpreton dukuritë e pasqyrimit  dhe të përthyerjes 
së valëve, teorikisht dhe në praktikë, nëpërmjet një detyre praktike.  
Ushtrimi 3, faqe 114.   

 

TEMA MËSIMORE 56 

Fusha: Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X  Shkalla: 5 Klasa: X 
Pjesa C. Valët  
Kapitulli 11  Karakteristikat e valëve (5 orë)  
Tema mësimore 56 Difraksioni i valës. 11.8 

Situata e të nxënit. Zbatimi në pajisje të ndryshme 

 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Hulumtim, vëzhgim. Nxënësi:  
� hulumton e vëzhgon difraksionin dhe evidenton raste të ndryshme nga jeta e përditshme;  
� tregon kuptimin matematikor të drejtëzës, vijës së thyer dhe këndeve që formohen; 
� kryen eksperimente të thjeshta, bën zgjidhje të bazuara në informacione e përvoja nga jeta e përditshme, për dukurinë 

e difraksionit në mënyrë të pavarur; 
� përdor metoda digjitale për prezantimin e tyre. 



 
 

�   
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� përshkruan se çfarë është difraksioni i valëve, kur ato 
hasin në pengesa (objekt ose çarje); 

� 
    përkufizon difraksionin e valës dhe tregon se ai ndodh 
kur gjatësia e valës dhe pengesa janë të krahasueshme; 

� 
    kryen eksperimente të thjeshta klasike për zbulimin e 
dukurisë së difraksionit, duke parë se raporti d/λ≈1; 

� shpjegon se difraksioni është interferencë në shkallë të 
gjerë, duke e interpretuar me figura zbatimin e kësaj 
dukurie në raste të ndryshme.  

Fjalët kyçe: valë, difraksion, çarje, pengesë, objekt, 
gjatësi vale, përmasa të pengesës, raporti d/λ. 
 

          
 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti për 
difraksionin dhe kushtet fizike me të cilat ndodh. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
shkencat e natyrës, gjuhët dhe komunikimi, TIK-u. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Hulumtim dhe kërkim shkencor.  
Organizimi i orës së mësimit.   
Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� parashikon kushtet që bëjnë të mundur dukurinë e difraksionit, kur valët hasin në pengesë, dhe i paraqet ato me 
figurë;  

� jep shembuj konkretë të zbatimit të difraksionit në jetën reale;                             
� respekton mendimet e idetë ndryshe të të tjerëve dhe shfrytëzon informacionet e marra nga burime të ndryshme 

për dukurinë e difraksionit. 
Ndërtimi i njohurive:  

� shtron problemin kërkimor në lidhje me difraksionin, mbasi vëzhgon e hulumton zbatime të kalimit të dritës në një 
pengesë (objekt ose çarje), merr informacion nga interneti e nga burime të tjera shkencore; 

� vrojton difraksionin me eksperimente të thjeshta, si për shembull kalimin e dritës në fije të holla apo çarje të 
ngushta, etj.; 

             
� përdor raportin  d/λ për gjetjen e kushteve në të cilat ndodh difraksioni, duke krahasuar përmasat e pengesës me 

gjatësinë e valës; 
� diskuton e debaton, duke bërë krahasime, mbështetur në argumente shkencore dhe me eksperimente, për 

problemet që lidhen me përdorimet e difraksionit në teknologjitë moderne; i paraqet ato në mënyrë digjitale; 



 
 

� shpjegon në terma cilësorë se si difraksioni i valëve nga trupat e ngurtë dhe lëngjet, mund të përdoret për 
dedektimin dhe eksplorimin e strukturave, që nuk vrojtohen dot drejtpërsëdrejti në makrobotë e në mikrobotë. 

Përforcimi i të nxënit: përshkruan kushtet në të cilat ndodh dukuria e difraksionit dhe mjetet që duhen, i paraqet ato 
grafikisht dhe zbaton njohuri matematikore për llogaritjen e raportit d/λ.  
Vlerësimi: Mësuesi vëzhgon nxënësin gjatë punës në klasë. Ai e vlerëson për shprehitë teorike, praktike, matematike, 
mban shënime përkatëse për punën individuale dhe në grup, i bën atij vlerësimin në vijueshmëri dhe në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: Nxënësi paraqet raste të ndryshme të shfaqjes së dukurisë së difraksionit në jetën e 
përditshme dhe e interpreton teorikisht dhe eksperimentalisht, nëpërmjet një detyre praktike. Zgjidh ushtrimin 4, faqe 
114. Përsërit figurat dhe skemat për dukuritë e pasqyrimit, përthyerjes, shpejtësinë e përhapjes së valës dritore 
elektromagnetike dhe parimin e punës së antenës parabolike.  

                                                                     TEMATIKA B. ELEKTRICITETI 
     KAPITULLI 12.  PËRDORIMI I VALËVE (3 ORË) 
 
                                                                                TEMAT MËSIMORE 57-58  

Fusha: Shkenca natyrore  Lënda: Fizika  X Shkalla: 5 Klasa: X 
Tematika B. Elektriciteti  
Kapitulli 12. Përdorimi i valëve (4 orë) 
Tema mësimore 57-58. Spektri elektromagnetik. Përdorimi i valëve 
elektromagnetike 12.1; 12.2; 12.3. (Dy orë mësimore) 

Situata e të nxënit. Si përdoren valët 
elektromagnetike në varësi të vetive dhe 
karakteristikave të tyre? Punë në grupe. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Kompetenca digjitale, qytetare dhe personale.  
Nxënësi:  

� analizon përparësitë dhe dobësitë e valëve elektromagnetike, tregon mënyrat e shfrytëzimit të valëve, bën zgjidhje 
të bazuara në informacione, duke evidentuar masat që synojnë të mbështesin e të përmirësojnë njohuritë; 

� mbron shëndetin nga rreziqet që lidhen me rrezatimet elektromagnetike;  
� përshkruan në formë verbale ose të shkruar mundësinë e përdorimit të internetit dhe të informacioneve, si zbatim 

i drejtpërdrejtë i valëve elektromagnetike në mënyrë të përgjegjshme dhe argumenton domosdoshmërinë e 
përdorimit të drejtë të tyre; 

� përdor teknologji moderne për të përftuar, realizuar dhe demonstruar procesin e përhapjes së valëve 
elektromagnetike mbi komunikimet në distancë; 

� diskuton përparësitë dhe kufizimet që vijnë nga përdorimi i teknologjive, që përdorin valët elektromagnetike në 
jetën e individit, shoqërisë apo komunitetit. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� formulon faktin se drita është valë elektromagnetike 
� tërthore, ajo përhapet me shpejtësi të ndryshme në mjedise 

të ndryshme;  
� shpjegon me shembuj se valët elektromagnetike mbartin 

energji nga burimi te përthithësi; 
� liston valët elektromagnetike të të gjithë spektrit 

elektromagnetik sipas frekuencës apo gjatësisë së valës; 
� përshkruan shkallët kryesore të spektrit: radio, mikrovalë, 

infra të kuqe, të dukshme (nga e kuqja te vjollca), ultraviolet, 
rreze x dhe rreze gama; 

� shpjegon se të gjithë trupat lëshojnë rrezatim dhe se 
intensiteti dhe përhapja e valës së emetuar varet nga 
temperatura e tyre; 

� shpjegon si lidhet temperatura e trupit me ekuilibrin mes 

Fjalët kyçe: spektri elektromagnetik, valë 
elektromagnetike, drita, karakteristikat e valëve 
dritore, gjatësia e valës, shpejtësia e përhapjes, 
frekuenca e rrezatimit rënës, valë tërthore.              



 
 

rrezatimit të përthithur dhe atij që del; ilustron këtë ekuilibër 
me shembuj të jetës së përditshme dhe me shembuj nga 
faktorët që përcaktojnë temperaturën e Tokës; 

� shfrytëzon informacionin ose skicon/interpreton diagrame 
për të treguar si ndikon rrezatimi në temperaturën e 
sipërfaqes së Tokës dhe të atmosferës së saj. 

 

 
Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, mbi valët 
elektromagnetike. 

 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 
ndërkurrikulare: shkencat e natyrës, gjuhët dhe 
komunikimi (gjuha angleze), TIK-u.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Debat, eksperiment, demonstrim. 
Organizimi i orës së mësimit. Mësuesi: 

� demonstron përhapjen  e dritës në mënyrë digjitale dhe i shpjegon nxënësit se çfarë është vala elektromagnetike, 
spektri elektromagnetik dhe se drita është pjesë e shtrirjes së tij;  

� i kërkon nxënësit të tregojë se drita është valë tërthore elektromagnetike dhe se shpejtësia e përhapjes së 
ngacmimit elektromagnetik, është e ndryshme në mjedise të ndryshme V = c/n dhe lidhjen frekuencë gjatësi vale 
nëpërmjet shembullit 1 të zgjidhur, faqe 116.  

 

                           
Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� shtron pyetjen nëse drita është valë elektromagnetike dhe tregon se ajo është valë tërthore dhe karakterizohet 
nga gjithë veçoritë e valëve;  

� shpjegon nëse vala elektromagnetike shpërhapet në hapësirë me shpejtësi të ndryshme, dhe që në boshllëk ka të 
njëjtën vlerë; 

� diskuton problemin se vala elektromagnetike mbart energji, por nuk transporton lëndë nga burimi te përthithësi 
nëpërmjet shembujve praktikë; 

� prezanton modele pajisjesh, ku pasqyrohen fakte për përdorimin e valëve dritore elektromagnetike.  
Ndërtimi i njohurive:  

� shtron problemin kërkimor në lidhje me kuptimin se drita është valë elektromagnetike dhe pjesë e familjes së 
spektrit elektromagnetik, ku përfshihen valët me frekuenca e gjatësi të ndryshme; 

� përshkruan veçoritë e renditjen e valëve dhe lidh gjatësitë e valëve me frekuencat; 
� përshkruan disa nga përdorimet e valëve dritore dhe dukuritë që i shoqërojnë ato; 



 
 

Përforcimi i të nxënit: nxënësi zbaton njohuritë e marra për valët, për mbartjen e informacionit nga valët 
elektromagnetike, duke u mbështetur në modelet e dhëna në teori, në raste të thjeshta nga jeta e përditshme. Ushtrimi 3, 
faqe 122. 
Vlerësimi: Mësuesi vëzhgon nxënësin gjatë punës në klasë. Ai e vlerëson atë për shprehitë teorike, praktike, matematike, 
mban shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: Paraqet lloje të ndryshme dhe të veçanta rrezatimesh elektromagnetike, duke treguar lidhjen 
mes frekuencës dhe gjatësisë së valës. 

 
  
 
 
 
            TEMAT MËSIMORE 59  

Fusha: Shkenca natyrore  Lënda: Fizika  X Shkalla: 5 Klasa: X-A 

Tematika B. Elektriciteti  
Kapitulli 12. Përdorimi i valëve.  
Tema mësimore 59. Komunikimi me anë të valëve. Trupi i zi. 
(12.4;12.5,.12.6)  

Situata e të nxënit: Karakteri historik i komunikimit me 
anë të valëve nëpërmjet lojës me role. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Nxënësi:  
� shfrytëzon përvojat paraprake, diskuton dhe ndan përvoja të ngjashme me të tjerët për shfrytëzimin praktik të 

valëve elektromagnetike, që nga fillimet e shek. XX; 
� parashtron pyetje dhe shfaq mendime për paraqitjen skematike të përdorimeve të tyre; 
� kërkon të zgjidhë situata reale, me shembuj konkretë, nëpërmjet simulimit të lojës me role; 
� përgatit me sukses përmbledhje të arritjeve në shkencën e komunikimit dhe përmes informimit dhe burimeve të 

tjera a ndonjë forme tjetër; 
� paraqet ide personale para të tjerëve për realizimin e detyrave praktike, me argumente (në formë skice, grafiku, 

vizatimi, shkrimi, apo vepre artistike). 



 
 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� përshkruan se këto shkallë kalojnë nga gjatësia e valës 
më të madhe te më e shkurtra dhe nga frekuenca më 
e ulët te më e larta, dhe se sytë tanë mund të kapin 
një shkallë të kufizuar; 

� formulon faktin që përthithja, transmetimi, përthyerja 
ose pasqyrimi i valëve në mjedise të ndryshme varet 
nga gjatësia e valës;  

� shpreh faktin që valët e radios mund të prodhohen 
nga lëkundjet ose mund të prodhojnë vetë lëkundje në 
qarqet elektrike; 

� tregon se ndryshimet në atome dhe bërthama mund 
të gjenerojnë dhe të përthithin rrezatime sipas një 
shkalle të gjerë frekuencash; 

� jep shembuj të disa përdorimeve praktike të valëve 
elektromagnetike në radio, mikrovalë, infra e kuqe, të 
dukshme, ultraviolet, rreze x dhe rreze gama dhe 
përshkruan se si valët ultraviolet, rrezet x dhe rrezet 
gama mund të kenë efekte të dëmshme, veçanërisht 
në indet e trupit të njeriut. 

Fjalët kyçe: komunikimi në distancë me valë 
elektromagnetike.   

   

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, 
evolucioni i valëve elektromagnetike në teknologji dhe pajisjet 
e përdorimit të përditshëm. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
shkencat e natyrës, gjuhët dhe komunikimi, TIK-u. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Debat krahasues, eksperiment, zbatim.  
Organizimi i orës së mësimit. Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� vërteton eksperimentalisht realizimin e komunikimit në distancë me mjete të ndryshme teknologjike me sinjale 
zanore, dritore dhe modem; 

� diskuton problemin e zhvillimit të njohurive teorike dhe praktike për valët e spektrit elektromagnetik mbi bazën e 
informacioneve të marra nga burime të ndryshme shkencore; 

�                         



 
 

                    
� përdor lidhjen ndërmjet gjatësisë së valës dhe frekuencës për rrezatime të ndryshme dhe tregon përdorimet e 

valëve në jetën e përditshme.  
Ndërtimi i njohurive:  

� shtron problemin kërkimor në lidhje me zbatimin në praktikë dhe zhvillimin historik, se spektri elektromagnetik 
është një familje valësh ku përfshihen: valët e radios, mikrovalët, rrezet infrakuqe, drita e dukshme, rrezet 
ultravjollcë, x dhe gama;  

� përshkruan veçoritë dhe rendit valët sipas veçorive, lidh gjatësitë e valëve me frekuencat; 
� liston, përshkruan dhe jep raste konkrete të zbatimeve teknologjike ku përdoren valët, si dhe rreziqet e ekspozimit 

ndaj disa prej llojeve të rrezatimit. 
Përforcimi i të nxënit: krahason varësitë ndërmjet frekuencës dhe gjatësisë së valës mbështetur në njohuritë e marra për 
valët dhe dukuritë që i shoqërojnë ato. 
Vlerësimi: Mësuesi vëzhgon nxënësin gjatë punës në klasë. Ai e vlerëson atë për shprehitë teorike, praktike, matematike, 
mban shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: Nxënësi paraqet raste të ndryshme dhe të veçanta komunikimi me valë elektromagnetike dhe 
evolucionin e tyre prej më se një shekulli. Këtë e bën në formën e diskutimeve, debateve, detyrave praktike, materialeve e 
skicave apo një eseje historike.  

 
                                                                      

TEMATIKA C. VALËT 
KAPITULLI 13 VETITË E VALËVE (6 ORË) 

TEMA MËSIMORE 60 

Fusha: Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X   Shkalla: 5 Klasa: X-A 
Pjesa C. Valët  
Kapitulli 13 - Valët e dritës (4 orë) 
Tema mësimore 60 Pasqyrimi i dritës. Krijimi i shëmbëllimit nga 
pasqyra të rrafshëta.13.1;13.2;13.3 

Situata e të nxënit. Veprimtari praktike: shëmbëllimet 
nga pasqyra e rrafshët. 

 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Hulumtim, vëzhgim.  
Nxënësi:  

� demonstron shkathtësi në matematikë për gjetjen e largësive të objektit e shëmbëllimit, dhe kushteve për kryerjen 
e detyrës praktike me pasqyra të rrafshëta; 

� shfrytëzon në mënyrë efektive përvojat nga jeta e përditshme me mjedise të rrafshët pasqyrues; 
� përgatit detyrën praktike individualisht (për portofolin), bën përmbledhjen teorike e praktike të saj, shfrytëzon 

teknologjinë informative dhe burime të tjera, analizon, përmbledh dhe paraqet punën e kryer përmes TIK-ut apo 
një forme tjetër prezantimi. 



 
 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� vëzhgon dhe përkufizon dukuritë e pasqyrimit të dritës 
në një pasqyrë të rrafshët; 

� përdor ndërtimin e diagrameve të rrezeve rënëse e 
pasqyruese mbi një pasqyrë të rrafshët,  duke zbatuar 
ligjin e pasqyrimit a = a’; 

� shpjegon si lidhet ngjyra me përthithjen, përthyerjen, 
pasqyrimin dhe pasqyrimin difuziv; 

� hulumton dhe tregon ndryshimin midis shëmbëllimit 
real dhe atij virtual; 

� gjen raste të zbatimit të shëmbëllimit në jetën e 
përditshme dhe tregon pse sipërfaqet e rrafshta mund 
të jenë pasqyruese apo difuze. 

Fjalët kyçe: Pasqyrë e rrafshët, sipërfaqe difuze, bankë 
optike, burim drite, vizore.  

 

 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti për 
shëmbëllimet në pasqyrat e rrafshëta. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
shkencat e natyrës, gjuhët dhe komunikimi, TIK-u. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Veprimtari praktike. 

Organizimi i orës së mësimit.  Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 
� tregon eksperimentalisht, mbasi ka vrojtuar raste të ndryshme, nëse shëmbëllimi te pasqyra e rrafshët është real 

apo virtual; përshkruan pasqyrën e rrafshët dhe mëson se si ndërtohet shëmbëllimi i një objekti me anën e saj; 
� jep shembuj dhe shpjegon se largësitë dhe lartësitë e objektit dhe të shëmbëllimit nga pasqyra, janë të barabarta; 

                 
     

� përdor lidhjen x = x’, dhe y = y’ për gjetjen e largësisë e lartësisë së shëmbëllimit nga pasqyra kur jepet largësia e 
lartësia e objektit prej saj dhe anasjelltas;  

Ndërtimi i njohurive:  
� shtron problemin kërkimor në lidhje me shëmbëllimin te pasqyra e rrafshët, mbasi vëzhgon e hulumton mbi to dhe 

merr informacion nga interneti e nga burime të besueshme shkencore; 
� vrojton shpërhapjen e dritës në sipërfaqet difuze dhe pasqyrimin në sipërfaqet e lëmuara me eksperimente të 

thjeshta, siç është rasti i marrjes së shëmbëllimit në pasqyrat e shtëpisë; 
�  tregon eksperimentalisht, nëpërmjet një sipërfaqeje uji të qetë, një cope letre të bardhë dhe një pasqyrë, vetitë 

pasqyruese të tyre; ndërton diagramin. Shih figurat më sipër. 
Përforcimi i të nxënit:  

� përshkruan hapat që ndiqen për të ndërtuar shëmbëllimin në pasqyrat e rrafshëta dhe e paraqet me diagram. 
Respekton mendimet dhe idetë ndryshe të të tjerëve për shëmbëllimet dhe i paraqet ato me figurë; 

� është aktiv në shfrytëzimin e informacionit nga burime të ndryshme dhe e përdor atë në mënyrë efektive; 
� diskuton me objektivitet problemet që lidhen me përdorimet e valëve mekanike dhe efektet e tyre; 



 
 

� tregon drejtimet e rrezeve rënëse dhe të pasqyruara, zbaton ligjin e dytë të pasqyrimit, a = a’ në rastet e figurave 
të mëposhtme: 

 

    
Vlerësimi: Mësuesi vëzhgon nxënësin gjatë punës në klasë. Ai e vlerëson atë për shprehitë teorike, praktike, matematike, 
mban shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: Paraqet lloje të ndryshme shëmbëllimesh virtuale në pasqyra të rrafshëta. Punon me 
ushtrimet e përsëritjes. 
Ushtrime praktike, për marrjen e shëmbëllimeve nga objekte të ndryshme në mjediset e shtëpisë.   

 

TEMA MËSIMORE 61 

 
Fusha: Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X  Shkalla: 5 Klasa: X-A 
Pjesa C. Valët  
Kapitulli 13 - Valët e dritës (4 orë) 
Tema mësimore 61. Përthyerja. Pasqyrimi i plotë i brendshëm i 
dritës. 13.4; 13.5. 

Situata e të nxënit. Veprimtari praktike: shëmbëllime 
nga pllaka e qelqit. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Hulumtim, vëzhgim.  
Nxënësi:  

� demonstron shkathtësi për ndërtimin e rrugës së rrezes rënëse pas pasqyrimit dhe përthyerjes së dritës në një 
pllakë qelqi me faqe paralele, ndërton diagramin e rrezeve rënëse dhe pasqyruese; 

� shfrytëzon në mënyrë efektive përvoja nga jeta e përditshme me mjedise pasqyruese të çfarëdoshme të dritës; 
� planifikon rezultatin e zbatimit të pasqyrimit e përthyerjes te kaleidoskopi dhe pasqyrimin e plotë të brendshëm te 

periskopi;  
� diskuton dhe ndan me të tjerët përvoja në arritjen e marrjes së pasqyrimit të plotë të brendshëm dhe shfaq 

mendime për marrjen e shëmbëllimit në shtresa me faqe paralele prej ajri dhe uji;  
� përgatit detyrën praktike individuale (për portofolin), bën përmbledhjen teorike e praktike të saj, shfrytëzon 

teknologjinë informative dhe burime të tjera, analizon, përmbledh dhe paraqet punën e kryer përmes TIK-ut apo 
një forme tjetër prezantimi. 



 
 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� përshkruan kushtet në të cilat ndodh pasqyrimi i plotë i 
brendshëm; 

� përshkruan eksperimente për të hulumtuar pasqyrimin 
e plotë të brendshëm, gjetjen e treguesit të përthyerjes 
dhe këndit kritik;  

� gjen raste të zbatimit të pasqyrimit e përthyerjes në 
mjedise optike me faqe paralele, në jetën e përditshme 
dhe tregon arsyen pse rrezja rënëse është paralele me 
rrezen dalëse; 

� tregon si ndodh pasqyrimi i brendshëm i plotë në një 
periskop prizmatik, fibrat optike dhe endoskopin dhe e 
ndërton atë. 

Fjalët kyçe: pllakë me faqe paralele, burim drite, vizore, 
kaleidoskop, periskop, shtresa të holla ajri dhe uji. 

 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, për 
shëmbëllimet në pllakat me faqe paralele të tejdukshme. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
shkencat e natyrës, gjuhët dhe komunikimi, TIK-u. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Veprimtari praktike. 

Organizimi i orës së mësimit.  Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� vërteton dhe tregon me shembuj nëse mund të formohen pasqyrime e përthyerje në situata të ndryshme dhe 
përcakton kushtet fizike e matematike që të ndodhë pasqyrimi i plotë i brendshëm; 

� tregon nëse shëmbëllimi te pllaka me faqe paralele është real apo virtual; 
� përshkruan raste të ndryshme ku shtresa me faqe paralele mund të jetë edhe ujë;  
� përdor diagramet e rrezeve për të marrë diagramin e rrezeve të pasqyrimit e të përthyerjes; 

Ndërtimi i njohurive:  
� përdor diagramet e rrezeve për të marrë shëmbëllimet dhe për të ilustruar pasqyrimin, përthyerjen dhe 

ngjashmëritë, si dhe ndryshimet mes pllakës me faqe paralele e joparalele; 
� shpjegon si lidhet ngjyra me përthithjen, përthyerjen, pasqyrimin dhe pasqyrimin difuziv dhe e vrojton atë në jetën 

e përditshme; 
� jep shembuj dhe shpjegon se si ndërtohet kaleidoskopi dhe periskopi.  

Përforcimi i të nxënit:  
� përshkruan hapat që ndiqen për të ndërtuar diagramin e rrugës së rrezes dritore në pllakën prej qelqi me faqe 

paralele, apo të një shtrese të hollë ajri apo uji dhe e paraqet me diagram; 
� respekton mendimet dhe idetë ndryshe të të tjerëve për shëmbëllimet dhe përthyerjet dhe i paraqet ato me 

figurë; 
� është aktiv në shfrytëzimin e informacionit digjital e burime të tjera dhe e përdor atë në mënyrë efektive; 
� diskuton me objektivitet për probleme që lidhen me pasqyrimin, përthyerjen dhe efektet e tyre; 
� tregon drejtimin e rrezeve rënëse e dalëse, pas pasqyrimit dhe përthyerjes në pllakën me faqe paralele; diskuton 

çështjet kur faqet nuk janë paralele mbështetur në rastet më poshtë: 
 



 
 

                      
      
Vlerësimi: Mësuesi vëzhgon nxënësin gjatë punës në klasë. Ai e vlerëson atë për shprehitë teorike, praktike, matematike, 
mban shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: Paraqet lloje të ndryshme pasqyrimi e përthyerjeje në pllaka paralele dhe joparalele apo 
shtresa të holla të tejdukshme dhe punon me ushtrimet e përsëritjes. 

                                                       
 

 

 
TEMATIKA C.  VALËT 

KAPITULLI 13  VALËT E DRITËS  (5 ORË) 
TEMA MËSIMORE 62 

Fusha: Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X Shkalla: 5 Klasa: X-A
Pjesa C. Valët  
Kapitulli 13 - Valët e dritës (4 orë) 
Tema mësimore 62. Zbërthimi i dritës. Ngjyra e 
trupave. 13.6;13.7. 

Situata e të nxënit. Si krijohet ylberi? 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Hulumtim, vëzhgim, kërkim në internet.  
Nxënësi:  

� demonstron shkathtësi matematikore për krijimin e spektrit dritor me prizëm qelqi dhe të ylberit në mjedise 
natyrore, për shkak të kalimit të dritës në pikat e shiut në atmosferë; 

� shfrytëzon në mënyrë efektive përvojat nga jeta e përditshme me mjedise të tejdukshme në formë prizmi; 
� realizon në teori dhe në praktike individualisht mënyra të thjeshta për formimin e ylberit, shfrytëzon, teknologjinë 

informative dhe burime të tjera, përmbledh dhe hulumton përmes internetit eksperimente të ndryshme.  



 
 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës 
sipas temës mësimore. Nxënësi:  

� vëzhgon dhe përkufizon dukuritë e 
përthyerjes së dritës nëpër një prizëm qelqi; 

� përdor ndërtimin e diagrameve të rrezeve 
rënëse e të përthyera mbi një prizëm qelqi, 
uji apo ajri; 

� hulumton dhe tregon ndryshimin midis 
kalimit të dritës nëpër një pllakë me faqe 
paralele dhe nëpër një prizëm; 

� gjen raste të zbatimit të zbërthimit të dritës 
në jetën e përditshme, tregon pse dhe si 
krijohet ylberi; 

� interpreton matematikisht e duke zbatuar 
ligjet e pasqyrimit dhe të përthyerjes, kalimin 
e dritës nëpër prizëm dhe ndërton diagramin 
e rrugës së rrezes rënëse derisa ajo del nga 
prizmi.  

� diskuton dukuritë e pasqyrimit, përthyerjes, 
pasqyrimit të plotë dhe zbërthimit të dritës 
dhe zbatime në jetën reale, duke përdorur 
mjete rrethanore dhe internetin.  

Fjalët kyçe: prizëm qelqi, pipetë, ujë, burim drite, projektor i 
vogël, drita e Diellit, spektër, ylber, zbërthim i dritës.   

      

 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga 
interneti për prizmin dhe kalimin e dritës në të. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, shkencat e natyrës, gjuhët dhe komunikimi, TIK-u. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Veprimtari praktike. 

Organizimi i orës së mësimit.   
Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� tregon eksperimentalisht, mbasi ka vrojtuar raste të ndryshme, nëse kalimi i dritës në prizëm e ndryshon 
drejtimin e rrugës së rrezes dritore, përshkruan prizmin, mjediset e tejdukshme dhe rrugën e rrezes dritore nga 
çasti i futjes në prizëm derisa del prej tij; 

� jep shembuj dhe shpjegon se drejtimet e rrezeve rënëse dhe dalëse priten;           
� interpreton dukurinë e zbërthimit të dritës së bardhë, liston ngjyrat e spektrit sipas radhës, nga e kuqja në 

vjollcë; 
� diskuton problemin shkencor se pse trupat i shohim me ngjyra të ndryshme monokromatike dhe disa të bardhë e 

të zi.  
Ndërtimi i njohurive:  

� shtron problemin kërkimor në lidhje me kalimin e dritës në prizëm, mbasi vëzhgon e hulumton mbi to dhe merr 
informacione nga interneti e burime të besueshme shkencore; 

� vrojton zbërthimin e dritës gjatë kalimit nëpër prizëm dhe kryen eksperimente me mjete rrethanore;  
� tregon nëpërmjet eksperimentit dhe krahason drejtimin e rrezeve dalëse mbas kalimit të dritës në pllakën me 

faqe paralele dhe në prizëm mbi bazën e ndërtimit të diagrameve dhe shkaqet e lindjes së ylberit. 
Përforcimi i të nxënit:  

� përshkruan hapat që ndiqen për të ndërtuar drejtimin e rrezes hyrëse, derisa ajo del nga prizmi dhe e paraqet 
me diagram; 

� respekton mendimet dhe idetë ndryshe të të tjerëve për kalimin e dritës në mjedise optike të ndryshme; 
� është aktiv në shfrytëzimin e informacionit nga burime të ndryshme dhe e përdor atë në mënyrë efektive; 



 
 

� diskuton me objektivitet për probleme që lidhen me përdorimet e valëve dritore dhe efektet e tyre kur kalojnë 
në mjedise optike. 

� tregon drejtimet e rrezeve rënëse dhe dalëse pas përthyerjeve, zbaton ligjet e përthyerjes dhe të pasqyrimit.      
 Vlerësimi: Mësuesi vëzhgon nxënësin gjatë punës në klasë. Ai e vlerëson atë për shprehitë teorike, praktike, 

matematike,  mban shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në 
praktikë.  

 Detyrat dhe puna e pavarur: Paraqet lloje të ndryshme të kalimit të dritës në mjedise optike. Punon me ushtrimet 6,7, 
8, faqe 135. 
Ushtrime praktike për zbërthimin e dritës dhe formimin e ylberit.   

 

TEMA MËSIMORE 63 

 
Fusha: Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X   Shkalla: 5 Klasa: X-A 
Pjesa C. Valët  
Kapitulli 13 - Valët e dritës (4 orë) 
Tema mësimore 63. Thjerrat. Shëmbëllimet e thjerrave. 

Situata e të nxënit. Pse syzet përbëhen nga thjerra? 
Sistemi optik i syrit. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Hulumtim, vëzhgim. 
Nxënësi:  

� demonstron shkathtësi për ndërtimin e shëmbëllimit pas përthyerjes së dritës nga një thjerrë qelqi, ndërton 
diagramin e rrezeve rënëse dhe pasqyruese; 

� shfrytëzon në mënyrë efektive përvoja nga jeta e përditshme të kalimit të dritës nëpr mjedise të tejdukshme, sic 
janë thjerrat; 

� planifikon rezultatin e marrjes së shëmbëllimit mbas përthyerjes së dritës te thjerrat përmbledhëse e 
shpërndarëse;  

� diskuton dhe ndan me të tjerët përvoja në arritjen e marrjes së shëmbëllimeve reale dhe virtuale te thjerrat, 
kushtet specifike në secilën prej tyre dhe pozicionet e largësive të objektit e shëmbëllimit; 

� përgatit detyrën praktike individuale (për portofolin), bën përmbledhjen teorike e praktike të saj, shfrytëzon 
teknologjinë informative dhe burime të tjera, analizon, përmbledh dhe paraqet, përmes TIK-ut apo një forme 
tjetër prezantimi, punën e kryer. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� përkufizon shëmbëllimet reale dhe virtuale të 
objekteve te thjerrat dhe i ndërton ato; 

� përdor diagramet e rrezeve nga rreze paralele me 
boshtin optik kryesor dhe çfarëdo, për të marrë 
shëmbëllimet, duke ilustruar dukurinë e përthyerjes; 

� shpjegon si dhe ku duhet vendosur objekti që 
shëmbëllimi të jetë real apo virtual; 

� tregon ndryshimin midis shëmbëllimit real dhe virtual; 
� zbaton dukurinw e përthyerjes në rastin e syzeve për 

syrin miop apo hipermetrop dhe diskuton mbi to; 

Fjalët kyçe: thjerra, thjerra përmbledhëse, 
shpërndarëse, shëmbëllim, objekt, banko optike, 
zmadhim linear, lartësi e shëmbëllimit dhe e objektit, 
boshti optik kryesor, largësi vatrore, vatra , qendra  e 
kurbaturës. 



 
 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti për 
shëmbëllimet në thjerrat përmbledhëse dhe shpërndarëse. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 
ndërkurrikulare: shkencat e natyrës, gjuhët dhe 
komunikimi, TIK-u. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Veprimtari praktike. 

Organizimi i orës së mësimit.   
Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� vërteton dhe tregon me shembuj nëse mund të merret shëmbëllimi te thjerrat në situata të ndryshme dhe 
përcakton kushtet fizike e matematike që të ndodhë zmadhimi ose zvogëlimi i objektit; 

� tregon nëse shëmbëllimi te thjerra mund të jetë real apo virtual; 
� përshkruan raste të ndryshme, ku thjerra mund të jetë prej uji apo prej ajri dhe si mund të realizohet 

shëmbëllimi në praktikë;  
� përdor diagramet e rrezeve për të marrë diagramin e përthyerjes te thjerrat. 

Ndërtimi i njohurive:  
� përdor diagramet e rrezeve për të marrë shëmbëllimet mbas përthyerjes te thjerrat përmbledhëse e 

shpërndarëse; 
� shpjegon si lidhet zmadhimi me lartësinë e objektit dhe shëmbëllimit ose të largësisë së objektit dhe 

shëmbëllimit nga thjerra; 
� jep shembuj dhe shpjegon, se si ndërtohet modeli optik i syrit dhe si mbrohet ai nga miopia dhe hipermetropia.  

Përforcimi i të nxënit:  
� përshkruan hapat që ndiqen për të ndërtuar shëmbëllimin dhe e paraqet me diagram, për: 
                                           a. thjerra përmbledhëse, b. thjerra shpërndarëse; 
� respekton mendimet dhe idetë ndryshe të të tjerëve për shëmbëllimet te thjerrat dhe i paraqet ato me figurë; 
� është aktiv në shfrytëzimin e informacionit digjital e të burimeve të tjera dhe e përdor atë në mënyrë efektive; 
� diskuton me objektivitet problemet që lidhen me përthyerjen e dritës te thjerrat dhe problemet apo efektet 

negative që shfaqen në syrin e njeriut, si dhe masat që merren.                          
Vlerësimi: Mësuesi vëzhgon nxënësin gjatë punës në klasë. Ai e vlerëson atë për shprehitë teorike, praktike, matematike,  
mban shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: Paraqet lloje të ndryshme përthyerjesh në prizma, thjerra dhe ndërton shëmbëllime të 
ndryshme reale apo virtuale. Punon me ushtrimet 10, 11 të përsëritjes.                                                         

 

TEMA MËSIMORE 64 

Fusha: Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X Shkalla: 5 Klasa: X 
Pjesa C. Valët  
Kapitulli 13. Valët  e dritës 
Tema mësimore 64. Veprimtari praktike: Shëmbëllimi i 
thjerrave. 

Situata e të nxënit. Studimi i shëmbëllimit te thjerrat  

 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Kërkim, hulumtim, eksperiment. Nxënësi:  
� studion thjerrat duke marrë pjesë në grupe pune eksperimentale, duke përdorur lloje të ndryshme thjerrash 

përmbledhëse dhe shpërndarëse; 
� arrin eksperimentalisht në përfundime shkencore për marrjen e shëmbëllimit real e virtual me thjerra; 
� përshkruan drejtimet që zgjidhen për marrjen e shëmbëllimeve në lidhje me boshtin optik kryesor; 
� diskuton përfundimet eksperimentale të kryera me thjerra të ndryshme, kërkon zbatime praktike, bën zgjidhje të 

bazuara në informacione e përvoja nga jeta e përditshme. 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

Fjalët kyçe: thjerrë përmbledhëse, shpërndarëse, banko 
optike, burim drite, objekt, shëmbëllim, qiri.    



 
 

� studion eksperimentalisht shëmbëllimin nëpërmjet 
thjerrave përmbledhëse dhe shpërndarëse dhe disa 
mënyrave të tjera;  

� diskuton përfundimet eksperimentale me thjerrat, bën 
zgjidhje të bazuara në informacione nga jeta e 
përditshme në rastin e syzeve, përdor metoda digjitale 
për prezantimin e tyre, sipas situatave të dobishme apo 
të rrezikshme, me të cilat mund të ndeshet;  

� provon eksperimentalisht gjithë dukuritë që 
shoqërojnë kalimin e dritës nëpër mjediset optike për 
fokusimin e tufës në një pikë dhe ndikimin në sistemin 
optik të syrit për ta çuar shëmbëllimin në vendin e 
duhur. 

 
 

 
 

     
Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti për 
shëmbëllimin në thjerra dhe mënyrat e marrjes së tij. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
shkencat e natyrës, gjuhët dhe komunikimi, TIK-u. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Debat krahasues, eksperiment, zbatim.  
Organizimi i orës së mësimit.  
Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� merr pjesë ose udhëheq një grup pune, për të kryer eksperimentin me thjerrat, për të treguar zmadhimin e objektit 
në shëmbëllim real apo virtual; 

� kryen eksperimentin me thjerrat, për të treguar zmadhimin e objektit si raport i largësive të objektit dhe 
shëmbëllimit nga thjerra dhe lartësive të tyre. Z = d’/d ose y’/y;  

� diskuton me objektivitet problemet që lidhen me përdorimet e thjerrave në shmangien e miopisë dhe 
hipermetropisë, si dhe rolin e ndikimet e tyre në shëndetin e syrit; 

� respekton mendimet dhe idetë ndryshe të të tjerëve; 
� është aktiv në shfrytëzimin e informacionit nga burime të ndryshme dhe e përdor atë cilësisht.    

Ndërtimi i njohurive:  
� shtron problemin kërkimor në lidhje me shëmbëllimet reale dhe virtuale dhe kur përftohen ato, duke i paraqitur 

me diagram; 
� mat me vizore largësinë e objektit nga thjerra dhe të shëmbëllimit në bankon optike me vizore; 
� llogarit gabimin absolut dhe relativ të largësisë vatrore f të thjerrës me formulën e njohur 1\f = 1/d+1/d’; 
� diskuton marrëveshjen e shenjave sipas llojit të shëmbëllimit dhe thjerrës;  
� mat zmadhimin e objektit me formulat Z = d’/d = y’/y së llogaritur për matjet e drejtpërdrejta në grafikët e 

mësipërm (me shkallë matjeje), nisur nga formula:  
                                                                   

Përforcimi i të nxënit: zbaton eksperimentalisht njohuritë e marra për thjerrat, shëmbëllimet reale dhe virtuale, 
zmadhimin  e objektit dhe rolin e syzeve dhe marrjen e shëmbëllimit në retinë me ndihmën e tyre.  
Nxjerr përfundime për dukuritë që shoqërojnë kalimin e dritës në thjerra, duke u mbështetur në modele teorike e praktike, 
dhe në mjete të tjera rrethanore (syzet), sipas të dhënave të marra nga figurat më lart. 
Vlerësimi: Mësuesi vëzhgon nxënësin gjatë punës në klasë. Ai e vlerëson atë për shprehitë teorike, praktike, matematike,  
mban shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup, bën vlerësimin në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: Paraqet lloje të ndryshme valësh mekanike dhe parashtron në fletoren e veprimtarive 
praktike përmbledhjen e detajuar të kësaj detyre eksperimentale, që mësuesi e fut në dosjen e nxënësit.  



 
 

TEMATIKA C 
KAPITULLI 14. TINGULLI (4 ORË) 

TEMA MËSIMORE 65 

 
Fusha: Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X   Shkalla: 5 Klasa: X 
Pjesa C. Valët  
Kapitulli 14 - Valët e dritës (4 orë) 
Tema mësimore 65 Valët zanore. 14.1; 14.2. 

Situata e të nxënit. Orkestra me mjete rrethanore. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Hulumtim, vëzhgim, kërkim në internet.  
Nxënësi:  

� demonstron shkathtësi matematikore për tingujt dhe rolin që kanë: mjedisi, burimi dhe dëgjuesi; 
� shfrytëzon  në mënyrë efektive përvojat nga jeta e përditshme me mjedise të ndryshme; 
� realizon në teori dhe në praktikë individualisht mënyra të thjeshta për përftimin e tingullit, shfrytëzon teknologjinë 

informative dhe burime të tjera, përmbledh dhe hulumton përmes internetit për eksperimente të ndryshme.  
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� vëzhgon dhe përkufizon dukuritë e valës zanore dhe 
përdor mjete të thjeshta për përftimin e saj; 

� hulumton dhe tregon ndryshimin midis përhapjes së 
zërit në mjedise të ndryshme; 

� gjen raste të zbatimit të në mjedise me ajër dhe me 
boshllëk; 

� interpreton pse zëri nuk përhapet në boshllëk dhe rolin 
e mjedisit; 

� diskuton dukuritë  e tingujve, shpejtësinë e përhapjes, 
gjatësinë e valës zanore, lidhjen mes tyre;  

� përshkruan eksperimentin me kambanën e qelqit dhe 
paraqet eksperimentin me ndihmën e materialeve 
digjitale.   

Fjalët kyçe: diapazon , çekiç druri, kambanë qelqi. 

               

                        

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, për 
tingujt dhe kushtet e përftimit e kapjes së sinjalit zanor. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, shkencat e natyrës, gjuhët dhe komunikimi, 
TIK-u. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Veprimtari praktike. 

Organizimi i orës së mësimit.   
Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� tregon dhe provon eksperimentalisht, mbasi ka vrojtuar raste të ndryshme, nëse tingulli përhapet apo jo në 
boshllëk dhe argumenton pse ndodh kjo dukuri; 

� jep shembuj dhe shpjegon që tingulli të dëgjohet, duhen tre faktore: burimi, mjedisi dhe dëgjuesi;           
� interpreton dukurinë e tingullit, liston disa burime tingujsh muzikorë dhe jomuzikorë; 
� diskuton problemin shkencor se tingujt janë të ndryshëm, pasi ndryshojnë kordat e zërit, si dhe per mënyrat e 

ruajtjes së shëndetit të kordave dhe të veshit.  
Ndërtimi i njohurive:  

� shtron problemin kërkimor mbi mundësinë e përhapjes së  tingujve në ajër dhe boshllëk me ndihmën e kambanës 
së qelqit, merr informacione nga interneti e burime të besueshme shkencore; 

� vrojton burime të ndryshme tingujsh dhe kryen eksperimente me mjete rrethanore;  
� tregon nëpërmjet eksperimentit dhe krahason shpejtësitë e përhapjes së tingujve të zakonshëm (340 m/s ) 1000-



 
 

5000 m/s të mjeteve supersonike. 
Përforcimi i të nxënit:  

� përshkruan hapat që ndiqen për të përftuar tinguj me mënyra të ndryshme. Respekton mendimet dhe idetë 
ndryshe të të tjerëve mbi përftimin, përhapjen dhe kapjen e tingujve, duke provuar eksperimentalisht përftimin e 
tingujve me anën e diapazonit;  

� aktivizohet në shfrytëzimin e informacionit nga burime të ndryshme dhe e përdor atë në mënyrë efektive; 
� diskuton me objektivitet problemet që lidhen me përdorimet e valëve zanore dhe efektet e tyre në vesh, mënyrat e 

ruajtjes së shëndetit, duke pasur parasysh kufirin e dëgjimit si dhe për legjislacionin mbi akustikën. 
� tregon drejtimet e përhapjes së valëve zanore dhe si ndryshojnë vlerat e shpejtësive.      

Vlerësimi: Mësuesi vëzhgon nxënësin gjatë punës në klasë. Ai e vlerëson atë për  shprehitë teorike, praktike, matematike,  
mban shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: Paraqet lloje të ndryshme tingujsh, përftimin e tyre dhe frekuencat zanore të përshtatshme 
për veshin. Ushtrimet 2 dhe 3, faqe 143.  
Ushtrime praktike për përftimin e tingujve muzikorë.   

TEMATIKA C 
KAPITULLI 14. TINGULLI (4 ORË) 

 

TEMA MËSIMORE 66 

 
Fusha: Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X   Shkalla: 5 Klasa: X 
Pjesa C. Valët  
Kapitulli 14 - Valët e dritës (4 orë) 
Tema mësimore 66 Matja e shpejtësisë së valëve zanore (14.3). 

Situata e të nxënit. Demonstrime: Matja e shpejtësisë së 
zërit me tub rezonance dhe oshiloskop dhe me diapazonë  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe.Nxënësi:  
� mat shpejtësinë e zërit me mënyra të ndryshme;  
� tregon lidhjen mes madhësive fizike që karakterizojnë tingullin; 
� përdor metoda eksperimentale për përcaktimin e shpejtësisë së valës zanore. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� përshkruan valët e zërit në ajër janë valë gjatësore, dhe 
si mund të matet shpejtësia e secilës prej tyre;  

� përshkruan evidenca me të tre mënyrat e matura 
shpejtësia e tingullit në ajër del e njëjtë; 

� vëzhgon dhe provon matjen eshpejtëssië me dy 
diapazonë me frekuenca te =; 

� diskuton mbi shpejtësinë  e valës zanore dhe pragun e 
dëgjimit; 

� përshkruan eksperimentet  e përcaktimit të shpejtëssië 
së zërit me anën e jehonës dhe të rezonancës së 
diapazonëve dhe tubitt ë rezinancës. E paraqet 
eksperimentin me ndihmën e materialeve digjitale.   

Fjalët kyçe: diapazon, çekiç druri, 2 diapazonë me 
frekuencë të njëjta.  

         

    



 
 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, për 
tingujt dhe kushtet e përcaktimit të shpejtëssië së zërit.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, shkencat e natyrës, gjuhët dhe komunikimi, 
TIK-u. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Veprimtari praktike. 

Organizimi i orës së mësimit.   
Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� tregon dhe provon eksperimentalisht, mbasi ka vrojtuar raste të ndryshme, shpëjtësinë e tingullit me anën e 
jehonës dhe të rezonancës së dy diapazonëve të njëjtë me frekuenca  të barabarta.  

� jep shembuj dhe shpjegon që kapen dy tinguj që rezonojnë;           
� interpreton lidhjen mes frekuencës gjatësisë së valët dhe shpejtësisë së tingullit dhe dukurive që e shoqërojnë atë 

siç është jehona; 
� mat shpejtësisnë e zërit me oshiloskop. 

Ndërtimi i njohurive:  
� shtron problemin kërkimor mbi mundësinë e matjes s ëshpejtësisë së zërit në ajër, merr informacione nga interneti 

e burime të besueshme shkencore; 
� provon eksperimentalisht me dy diapazonë t ënjëtë sa është shpejtësia e zërit në ajër;  
� tregon nëpërmjet eksperimentit me jehonën se sa është shpejtësia e zërit dhe e krahason atë 340 m/s me 

shpejtësitë supersonike. 
Përforcimi i të nxënit:  

� përshkruan hapat që ndiqen për të kryer eksperimentin me diapazonët dhe jehonën për përcaktimin eshpejtëssiëë 
së tingullit.  

� respekton mendimet dhe idetë ndryshe të të tjerëve mbi matjen e shpejtësisë së zërit me anën e diapazonit;  
� aktivizohet në shfrytëzimin e informacionit nga burime të ndryshme dhe e përdor atë në mënyrë efektive; 
� diskuton me objektivitet problemet, që lidhen me përdorimet e shpejtësisë së zërit dhe efektet e tyre; 
� tregon se shpejtësia e zërit është e njëjtë në të gjitha drejtimet e përhapjes dhe varet nga mjedisi.      

Vlerësimi: Mësuesi vëzhgon nxënësin gjatë punës në klasë. Ai e vlerëson atë për  shprehitë teorike, praktike, matematike,  
mban shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: Paraqet mënyra të ndryshme për matjen e shpejtëssië s ëzërit Urimet 2 faqe 143.  
Ushtrime praktike për matjen e shpejtësisë me anën e jehonës.   

 

TEMATIKA C 
KAPITULLI 14. TINGULLI (4 ORË) 

 

TEMA MËSIMORE 67 

 
Fusha: Shkenca natyrore  Lënda: Fizika X   Shkalla: 5 Klasa: X 
Pjesa C. Valët  
Kapitulli 14 - Valët e dritës (4 orë) 
Tema mësimore 67. Karakteristika të valëve zanore (pasqyrimi, 
shpërhapja, lartësia dhe frekuenca, brezi i dëgjimit, intensiteti) 
(14.4;14.5;14.6). 

Situata e të nxënit. Vegla të ndryshme muzikore dhe 
karakteristikat e tyre. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe.Nxënësi:  
� tregon me eksperimente se tingujt veglave muzikore janë të ndryshëm;  
� përdor metoda eksperimentale për të dalluar tingujt nga njër-tjetri. 



 
 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� provon se tingujt e veglave muzikore ndryshojnë dhe 
janë të dallueshëm;  

� përshkruan karakteristikat e tingujve dhe pse ata 
dallohen nga njëri tjetri; 

� vëzhgon dhe provon dukuritë e pasqyrimit, përthyerjes, 
shpërhapjes  së tingullit dhe lartësinë dhe frekuencën e 
tij; 

� diskuton mbi valën zanore dhe veçoritë e tij dhe si 
përha ultratingujt lakuriqi i natës; 

� përshkruan dhe i paraqet eksperimentet me ndihmën e 
materialeve digjitale.   

� 

Fjalët kyçe: diapazon, çekiç druri, 2 diapazonë me 
frekuencë të njëjta.  

          

 

  

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti, për 
tingujt dhe kushtet e përcaktimit të shpejtësisë së zërit.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematika, shkencat e natyrës, gjuhët dhe komunikimi, 
TIK-u. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Veprimtari praktike. 

Organizimi i orës së mësimit.   
Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� tregon dhe provon eksperimentalisht, mbasi ka vrojtuar raste të ndryshme, dukuritë e pasqyrimit, përthyerjes;  
� jep shembuj dhe shpjegon që dy tinguj ndryshojnë nga frekuenca;           
� interpreton veçoritë si lartësia, frekuentca, timbri  
 

Ndërtimi i njohurive:  
� shtron problemin kërkimor mbi mundësinë e dallimitt ë dy tingujve në varësi të vecorive të tyre  
� provon eksperimentalisht zërii violinës dhe kitarës ndryshojnë nga ngjyra.  në ajër;  
� tregon nëpërmjet eksperimentit me jehonën se sa është shpejtësia e zërit dhe e krahason atë 340 m/s me 

shpejtësitë supersonike. 
Përforcimi i të nxënit:  

� përshkruan hapat që ndiqen për të kryer eksperimentin me diapazonët dhe jehonën për përcaktimin eshpejtëssiëë 
së tingullit;  

� respekton mendimet dhe idetë ndryshe të të tjerëve mbi matjen e shpejtësisë së zërit me anën e diapazonit;  
� aktivizohet në shfrytëzimin e informacionit nga burime të ndryshme dhe e përdor atë në mënyrë efektive; 
� diskuton me objektivitet problemet, që lidhen me përdorimet e shpejtësisë së zërit dhe efektet e tyre; 
� tregon se shpejtësia e zërit është e njëjtë në të gjitha drejtimet e përhapjes dhe varet nga mjedisi.      

Vlerësimi: Mësuesi vëzhgon nxënësin gjatë punës në klasë. Ai e vlerëson atë për  shprehitë teorike, praktike, matematike,  
mban shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup, bën vlerësimin në vijueshmëri dhe atë në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: Paraqet mënyra të ndryshme për matjen e shpejtëssië së zërit Ushrimet 2 faqe 143.  
Ushtrime praktike për matjen e shpejtësisë me anën e jehonës.   

 



 
 

 

PLANIFIKIM DITOR – TEMA MËSIMORE 68 
 

Fusha: Shkenca natyrore  Lënda: Fizikë  
 

Shkalla: 5 Klasa: X 

Pjesa C: Valët   
Kapitulli 14: Vala zanore (Zëri) 
Tema mësimore 68. Projekt: Ndotja nga zhurmat. 

Situata e të nxënit: Vëzhgimi i përftimit të zhurmave e tingujve 
(demonstrim). 
Shkaqet e formimit të zhurmave dhe ndikimi te brezi i dëgjimit 
dhe pragu i tij. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe: projekt me punë në grup.  
Nxënësi: 

� gjen, organizon, analizon, përpunon dhe përdor informacionin nga një shumëllojshmëri burimesh dhe mediesh; 
� vepron në jetën e përditshme në mënyrë të pavarur dhe të përgjegjshme, duke përzgjedhur mënyra të sigurta 

jetese, për t’iu përgjigjur ashtu siç duhet situatave të rrezikshme të zhurmave nga sirenat, muzika, intensiteti i 
valëve dhe amplituda; 

� analizon gjendjen e ndotjes akustike nga mjediset e rrugëve, nga lokalet, lëvizjet me shpejtësi të makinave, pasojat 
e tyre në kalimin e pragut të dëgjimit në veshin e njeriut;  

� propozon alternativa për rregullat e qarkullimit rrugor, për uljen e shpejtësisë në zonat  e banuara që janë më të 
prekura ndaj aksidenteve dhe ndërmerr zgjidhje konkrete; simulon situata dhe paraqet postera. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� eksperimenton raste të thjeshta të përftimit  të tingujve 
muzikore dhe zhurmave; 

� tregon ndryshimin mes valëve zanore dhe atyre supersonike;
� tregon nga se dallohen tingujt nga zhurmat, duke u 

mbështetur në veçoritë dhe madhësitë fizike që i 
karakterizojnë; 

� demonstron rolin e mjeteve mbrojtëse të shëndetit në jetën 
reale; 

� përdor internetin dhe orientohet në problemet e ndotjes 
akustike në mjedise dhe mënyra të ndryshme; 

� jep shembuj konkretë elementesh sigurie, si: xhamat e 
dyfishtë të dritareve, përdorimi i kufjeve, etj.; 

� provon se zhurmat shkaktojnë probleme në shëndet;  
� diskuton dhe debaton me të tjerët, përgatit, prezanton dhe 

merr pjesë në ndonjë fushatë sensibilizuese informimi mbi 
ndotjen akustike dhe masat ligjore për sigurinë e individit; 

� zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga teksti i 
nxënësit Fizika X, libri i punës, për të kuptuar zbatimet e ligjit 
të ruajtjes së impulsit në sigurinë e jetës në rrugë. 

Fjalët kyçe: tingull, valë mekanike, shpejtësia e 
zërit, intensitet, amplitudë, lartësi, frekuencë, 
zhurma, ndotje akustike, pragu i dëgjimit.   

 
Tinguj  

 
 

 
Zhurma

Burimet: teksti, nxënësit, bashkëpunëtorët, media, informacionet e 
marra nga interneti, shoqata të ndryshme për sigurinë e jetës së 
individit në shoqëri.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 
ndërkurrikulare: TIK-u, mjedisi dhe shoqëria, gjuhët 
dhe komunikimi. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: 
Diskutime dhe debate: nxënësi diskuton dhe debaton për valët, llojet e tyre, karakteristikat, dukuritë që i shoqërojnë ato 



 
 

dhe ndikimi i gjatësisë së valës në spektrin elektromagnetik, duke kujtuar njohuritë e marra më parë dhe duke kryer 
eksperimente të thjeshta në klasë.  
Kujtojnë kuptimin fizik të gjatësisë së valës, frekuencës dhe periodës, si dhe lidhjen mes tyre. 
Diskuton dhe argumenton me mënyra të ndryshme, se dukuritë e pasqyrimit, përthyerjes, përhapjes, interferencës dhe 
difraksionit, i shoqërojnë të gjitha valët, pavarësisht nga lloji i tyre. 
Zbaton ekuacionin valor dhe ndërton grafikun e largësisë nga koha të përhapjes së një ngacmimi mekanik apo 
elektromagnetik. 
Punë me grupe: nxënësit ndahen në tri grupe. Secili grup kryen eksperimente të thjeshta për pasqyrimin, përthyerjen e 
dritës në pllakë me faqe paralele dhe prizëm qelqi, marrjen e shëmbëllimit te pasqyrat dhe te thjerrat. Nxënësi debaton 
me përfaqësuesit e grupeve të tjera për dallimet dhe të përbashkëtat mes valëve mekanike dhe elektromagnetike, duke 
interpretuar dukuritë, veçoritë, llojet e tyre dhe formulat. Nxënësi përpiqet të argumentojë se gjatësia e valës ndikon në 
renditjen e valëve elektromagnetike në spektrin e tyre.  
Zbatim numerik. Ushtrimet e zgjidhura të faqeve 110, 116, 126, 128, figurat e faqeve 132-133 dhe shembujt 1, 2 të 
zgjidhur në faqet 140-141.   
Diskutim: nxënësi, mbasi ka hulumtuar në internet, diskuton për valët dhe veçoritë e tyre. 
Vlerësimi: do të vëzhgohen nxënësit.  
Mësuesi vlerëson nxënësit sipas performancës së çdo grupi për aftësitë teorike, kërkimore dhe eksperimentale, si dhe për 
zhvillimin e mendimit kritik në debat. 

 
                                                PLANIFIKIM DITOR – TEMA MËSIMORE 69-70 

Fusha: Shkenca natyrore  Lënda: Fizikë Shkalla: 5 Klasa: X 
Pjesa C: Valët   
Kapitulli 11-14. Vetitë e valëve. Përdorimi i valëve. Valët 
e dritës. Zëri. 
Temat mësimore 67-68. Ushtrime përsëritje   

Situata e të nxënit: listat e kontrollit në fund të çdo kapitulli. 

Ushtrime të përgjithshme dhe përgatitje për testim.  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe. Eksperiment, matje, njehsim, diskutim, zbatim praktik, debat shkencor. 
Këto do të zhvillohen gjatë orës së mësimit.  
Nxënësi:  

� paraqet forma të ndryshme valësh;  
� demonstron shembuj konkretë të zbatimit të rregullave e ligjeve për valët mekanike, akustike dhe 
      elektromagnetike; 
� diskuton me të tjerët përparësitë e valëve elektromagnetike dhe paraqet spektrin e tyre, duke treguar se drita e 

dukshme është pjesë e spektrit elektromagnetik; 
� përdor internetin për të marrë informacione të besueshme për përdorimin e valëve në teknologji dhe në jetën e 

përditshme; 
� zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga teksti.  

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas 
temës mësimore: Nxënësi: 

� përshkruan shembuj, ku tregohet si ndërtohen 
diagramet e pasqyrimit të përthyerjes, marrja e 
shëmbëllimit te pasqyrat dhe thjerrat; 

� përkufizon dhe llogarit gjatësinë e valës; 
� shpjegon si mund të kalojë drita në një pllakë me 

faqe paralele dhe në prizëm, duke interpretuar 
zbërthimin  në 7 ngjyrat e spektrit;   

� zbatim praktik për parimin e punës së peshores.  

Fjalët kyçe: gjatësi vale, frekuencë, periodë, amplitudë, 
pasqyrim, përthyerje, shëmbëllim, spektër elektromagnetik, 
pasqyrim i plotë, fibra optike, tregues i përthyerjes, ylber, 
ngjyra.  
 

Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti. Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 



 
 

matematika, shoqëria dhe mjedisi.  
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: 
Diskutime dhe debate: nxënësi diskuton dhe debaton për valët, llojet e tyre, karakteristikat, dukuritë që i shoqërojnë ato 
dhe ndikimi i gjatësisë së valës në spektrin elektromagnetik, duke kujtuar njohuritë e marra më parë dhe duke kryer 
eksperimente të thjeshta në klasë.  
Kujtojnë kuptimin fizik të gjatësisë së valës, frekuencës dhe periodës, si dhe lidhjen mes tyre. 
Diskuton dhe argumenton me mënyra të ndryshme, se dukuritë e pasqyrimit, përthyerjes, përhapjes, interferencës dhe 
difraksionit, i shoqërojnë të gjitha valët, pavarësisht nga lloji i tyre. 
Zbaton ekuacionin valor dhe ndërton grafikun e largësisë nga koha të përhapjes së një ngacmimi mekanik apo 
elektromagnetik. 
Punë me grupe: nxënësit ndahen në tri grupe. Secili grup kryen eksperimente të thjeshta për pasqyrimin, përthyerjen e 
dritës në pllakë me faqe paralele dhe prizëm qelqi, marrjen e shëmbëllimit te pasqyrat dhe te thjerrat. Nxënësi debaton 
me përfaqësuesit e grupeve të tjera për dallimet dhe të përbashkëtat mes valëve mekanike dhe elektromagnetike, duke 
interpretuar dukuritë, veçoritë, llojet e tyre dhe formulat. Nxënësi përpiqet të argumentojë se gjatësia e valës ndikon në 
renditjen e valëve elektromagnetike në spektrin e tyre.  
Zbatim numerik. Ushtrimet e zgjidhura të faqeve 110, 116, 126, 128, figurat e faqeve 132-133 dhe shembujt 1, 2 të 
zgjidhur në faqet 140-141.   
Diskutim: nxënësi, mbasi ka hulumtuar në internet, diskuton për valët dhe veçoritë e tyre. 
Vlerësimi: do të vëzhgohen nxënësit.  
Mësuesi vlerëson nxënësit sipas performancës së çdo grupi për aftësitë teorike, kërkimore dhe eksperimentale, si dhe për 
zhvillimin e mendimit kritik në debat. 
Detyrat dhe puna e pavarur: ushtrimet e faqeve 144-145. Ndërto mjete të thjeshta të përftimit të valëve mekanike dhe 
elektromagnetike, duke interpretuar dukuritë që i shoqërojnë ato.           

 

 

PLANIFIKIM DITOR - TEMA MËSIMORE 71 

Fusha: Shkenca natyrore  Lënda: Fizikë  
 

Shkalla: 5 Klasa: X-A 

Tematika C: Valët   
Kapitujt 11-14: Vetitë e valëve. Përdorimi i valëve. Valët e 
dritës. Zëri. 
Tema mësimore 71: Testim 

Situata e të nxënit: testim me shkrim për lëvizjen, forcat, 
sasinë e lëvizjes dhe efektin rrotullues të forcave.  

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe.  
Nxënësi: kontrollohet në mënyrë të pavarur për shprehitë teorike dhe praktike të fituara në kapitujt 11-14, me shkrim, 
me pyetje, me alternativa dhe me njehsime.    
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas 
temës mësimore: Nxënësi kontrollohet dhe vlerësohet për 
konceptet: valë, llojet e saj, dukuritë që e shoqërojnë,  
ekuacion i valës, gjatësi vale, madhësitë fizike, gjatësi vale, 
spektri elektromagnetik, shtrirja e tij, përdorimet te 
thjerrat, fibra optike, prizmi, pllaka me faqe paralele, 
ngjyrat, valët zanore.   

Fjalët kyçe: valë tërthore, gjatësore, ekuacion i valës, 
gjatësi vale, frekuencë, pasqyrim, përthyerje, difraksion, 
spektri elektromagnetik, valë të radios, mikrovalë, sinjale 
digjitale dhe analoge, trupi i zi, valë dritore, fibra optike, 
zbërthim i dritës, ngjyrat, thjerrat, pasqyrimi, përthyerja, 
shëmbëllimi, valët zanore, dukuritë e tyre, rreze infrakuqe, 
të dukshme, ultravjollcë, X, gama.   

Burimet: teksti Pearsen, tekste alternative të Oxford-it dhe 
të Kembrixh-it.   

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
matematikë, shkenca natyrore, TIK-u. 



 
 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:  vlerësimi me shkrim. 
Ushtrime orientuese për testimin.  

17. Diagrami i mëposhtëm tregon valët që përbëjnë spektrin elektromagnetik. Plotësoje atë duke shkruar fjalët që 
mungojnë: 
valët e radios ________; rrezet infrakuqe ________; rrezet ultravjollcë _________; rrezet X  ____________. 

18. Listo shtatë ngjyrat kryesore që krijojnë ylberin, duke nisur nga ngjyra me gjatësi vale më të madhe.  
19. Drita  e verdhë e ka gjatësinë e një vale 5.7 ·10 -7 m. Sa është frekuenca dhe perioda e valëve të dritës së verdhë 

duke ditur se shpejtësia e dritës është 3·10 8 m/s? 
20. Diagrami i mëposhtëm tregon pasqyrimin e dritës nga një pasqyrë e sheshtë.                                                                      

  
Shkruani se cila nga shkronjat tregon: 
 
a. rrezen rënëse; 
b. rrezen e pasqyruar; 
c. këndin e rënies; 
d. këndin e pasqyrimit. 

 
5. Ndërtoni diagramin e rrugës që ndjek drita, duke u mbështetur në ligjet  e pasqyrimit e të përthyerjes: 
 
        a. në një pllakë me faqe paralele,  
        b. nëpër një prizëm, 
        
6. Gjeni treguesin e përthyerjes së mjedisit optik të pllakës me faqe paralele, nëse këndi i rënies është 300 dhe i 
përthyerjes 130. (sin 130= 0.33). 

               7. Vizatoni një diagram që shpjegon se si drita e bardhë zbërthehet kur kalon nëpër një prizëm. 
               8.  Njehsoni gjatësinë e një vale zëri që prodhohet nga një burim që lëkundet me frekuencë 85Hz, kur dihet se    
                     shpejtësia e zërit në ajër është 340m/s.  

9. Një gjurmë në oshiloskop tregon se perioda e kohës së një tingulli është 0.0005 s. Sa do të jetë frekuenca e tij? 
Si do të ndryshonte frekuenca nëse perioda do të zvogëlohej dy herë? 

10. Ku formohet shëmbëllimi i një objekti i cili ndodhet shumë larg thjerrës përmbledhëse? Argumentoni  
përgjigjen me ndërtimin e diagramit, që tregon rrugën në lidhje me boshtin optik.  

12. Ku duhet të vendoset një objekt pingul me boshtin optik kryesor të një thjerre përmbledhëse, që shëmbëllimi   
të jetë i barabartë me objektin? 

              13. Një objekt i lartë 5 cm është vendosur 25 cm larg një thjerre përmbledhëse me largësi vatrore 5 cm. Gjeni    
                     vendndodhjen, lartësinë dhe llojin e shëmbëllimit, duke përdorur diagramin e rrezeve. Gjeni zmadhimin e tij. 

14. Duke përdorur diagramin  e rrezeve, gjeni shëmbëllimin e një objekti AB që ndodhet majtas vatrës së një thjerre 
shpërndarëse.  



 
 

15. Ndërtoni diagramin, ku të paraqitet pasqyrimi i plotë i brendshëm te periskopi.  
16. Një valë përhapet me frekuencë 170 Hz, me shpejtësi 340 m/s. Njehsoni periodën dhe gjeni gjatësinë e valës. 

Ndërtoni paraqitjen grafike të zhvendosjes nga koha, nëse amplituda e valës është 0,5 m duke e nisur grafikun nga 
origjina e sistemit.   
 

Skema e vlerësimit 

Nota  4 5 6 7 8 9 10 
% 24 25-39 40-52 53-64 65-76 77-88 89-100 
Pikët  0-4 5-7 8-10 11-13 14-16 17-19 20-22 

 

 

TEMA MËSIMORE 72 

Fusha: Shkenca natyrore  Lënda: Fizikë Shkalla: 5 Klasa: X 
Pjesa A-B-C. Forcat dhe lëvizja. Elektriciteti. Valët.  
 
Kapitujt 1-14: Lëvizja dhe vendndodhja. Forca dhe forma. 
Forcat dhe lëvizja. Sasia e lëvizjes dhe impulsi. Efekti rrotullues i 
forcave. Astronomia. Rrjeti elektrik qendror. Ngarkesa 
elektrike. Rryma dhe tensioni në qarqe. Rezistenca elektrike. 
Vetitë e valëve. Përdorimi i valëve. Valët e dritës. Zëri. 
 
Tema mësimore 72. Konkluzione vjetore. 
 

Situata e të nxënit. Veprimtari praktike.  

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Nxënësi:  

� studion eksperimentalisht lëvizjet në përdorimet e 
biçikletave, makinave dhe pajisjeve të tjera; kryen 
matje të madhësive fizike që i karakterizojnë ato; 
zbatimet e ligjeve të dinamikës; 

� studion qarqet elektrike të ndriçimit në celular, makinë, 
biçikletë;  

� vrojton sferën qiellore me mënyra të ndryshme, të 
drejtpërdrejta apo virtuale; 

� diskuton përfundimet eksperimentale me këto mjete, 
bën zgjidhje të bazuara në informacione nga jeta e 
përditshme si në rastin e syzeve, projektorëve, 
baterive, karikuesve të celularëve,  

� përdor metoda digjitale për prezantimin e tyre, sipas 
situatave të dobishme apo të rrezikshme, me të cilat 
mund të ndeshet;  

� provon eksperimentalisht dukuritë që shoqërojnë 
lëvizjet mekanike, të cilat zbatohen në mikrobotë e 

Fjalët kyçe: lëvizje, lloje lëvizjesh, forcat, format, sasia e 
lëvizjes, efektet rrotulluese, rrjetet elektrike qendrore, 
rezistenca, rryma, valët, drita, zëri, astronomia. 

 



 
 

makrobotë.  
Burimet: teksti, nxënësit, njohuritë e marra nga interneti për 
lëvizjet, forcat, bashkëveprimet, dukuritë astronomike, 
elektriciteti dhe valët. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
shkencat e natyrës, gjuhët dhe komunikimi, TIK-u. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Debat krahasues, eksperiment, zbatim, film.  
Organizimi i orës së mësimit.  
Parashikimi i njohurive. Nxënësi: 

� merr pjesë ose udhëheq një grup pune, për të kryer eksperimente të ndryshme për lëvizjet;  
� kryen eksperimente me lëvizjet e makinave, qarqet elektrike, tingullin, dritën, efektet rrotulluese dhe goditjet;  
� respekton mendimet dhe idetë ndryshe të të tjerëve; 
� tregon rolin e formave aerodinamike të përshtatshme te makina; 
� është aktiv në shfrytëzimin e informacionit nga burime të ndryshme dhe e përdor atë cilësisht.    

Ndërtimi i njohurive:  
� shtron problemin kërkimor në lidhje me dukuritë e studiuara në Fizikën 10 që zbatohen te makina.  
� mat dhe njehson me mënyra të ndryshme madhësi fizike, si: gjatësia, koha, shpejtësia, nxitimi, rryma, tensioni, 

frekuenca, perioda, gjatësia e valës, etj. 
� diskuton zhvillimet teknologjike, si zbatime të njohurive fizike të marra në mekanikë, optikë, elektricitet, 

astronomi, valët, etj. 
Përforcimi i të nxënit: zbaton eksperimentalisht njohuritë e marra për forcat dhe lëvizjet, elektricitetin dhe valët. 
Nxjerr përfundime për dukuritë që shoqërojnë makinën që në çastin e nisjes e deri në ndalje.  
Vlerësimi: Mësuesi vëzhgon nxënësin gjatë realizimit të eksperimenteve për lëvizjet, forcat, elektricitetin dhe valët. Ai e 
vlerëson atë për shprehitë teorike, praktike, matematike, mban shënimet përkatëse për punën individuale dhe në grup, 
bën vlerësimin në praktikë.  
Detyrat dhe puna e pavarur: Paraqet lloje të ndryshme lëvizjesh, forcash, valësh dhe parashtron në fletoren e veprimtarive 
praktike përmbledhjen e detajuar të kësaj detyre eksperimentale, që mësuesi e fut në dosjen e nxënësit.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

    

 

   

 

 
 

 
 

 
 

 


