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KODI I SJELLJES PËRPARA PROVIMIT 
BËJ… 

• Dëgjoni,lexoni dhe zbatoni të gjitha udhëzimet që ju jepen. 
• Pyesni,nëse nuk kuptoni udhëzimet. 
• Lexoni me kujdes pyetjet,vecanërisht ato me shumë zgjedhje (multi-choice), ku kërkohet përgjigja”më e 

mirë”.Gjithashtu lexoni me kujdes edhe pyetjet që kërkojnë formulime dhe i mbani shënim kërkesat me 
kujdes, para se të përgjigjeni. 

• Bëni kujdes në përgjigje, në mënyrë që të mos lini vënde bosh,ose të plotësoni gabim. 
• Bëni kujdes në plotësimin e shenjës së përgjigjes për pyetjen me zgjedhje dhe e fshini plotësisht çdo 

përgjigje, kur e ndryshoni atë. 
• Përqëndrohuni vetëm në pyetjet e testit tuaj. 
• Përpiquni të përgjigjeni për çdo pyetje të testit. 
• Kontrolloni me kujdes çdo pyetje të përfunduar në secilin seksion të testit, përpara se të dorëzoni testin, 

ose t’a përfundoni atë online. 
• Raportoni çdo dyshim për kopjim tek mësuesi juaj, ose te drejtori. 

 

MOS BËJ… 

 

• Mos sillni shënime në provim. 
• Mos sillni asnjë paisje elektronike me vete në testim (p.sh., celularë, smartfon, smartwatch etj.) përveç 

një kalkulatori të miratuar, në rast se kërkohet në provim. 
• Mos ndani përdorimin e kalkulatorëve me të tjerët. 
• Mos plotësoni shenjat në përgjigjet e testit  për përjashtimin e përgjigjeve te sakta dhe jo të sakta  

Plotësoni shënjat vetëm për përgjigjen të cilën ju e zgjidhni si të drejtë. 
• Mos flisni me të tjerët për pyetjet e testit, gjatë ose pas provimit. 
• Mos merrni shënime të testit për t’i ndarë me të tjerët. 
• Mos u largoni nga seanca e testit online përpara përfundimit të seancës, ose deri sa t’ju kërkohet kjo gjë. 
• Mos përdorni mediat sociale për të postuar informacione rreth testeve dhe / ose artikujve të testimit. 
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