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REGULLAT E MAKINËS LLOGARITESE TË PENNSILVANISË 

Nëse një nxënës zgjedh të përdorë një makine llogaritëse (përveç opsioneve në internet) në Provimet Keystone 
ose PSSA në seksionet ku makina llogaritëse është e lejuar, nxënësi duhet t'i përmbahet udhëzimeve të 
mëposhtme. Është detyrë e Koordinatorit të Shkollës për të siguruar që të gjitha rregullat e përdorimit të 
makinës llogaritëse të zbatohen, duke përfshirë edhe sigurimin që makinat llogaritëse të mos kenë programe në 
kujtesën e tyre, përveç atyre që janë instaluar në fabrikë. Ju lutem vini re se nëse nxënësi dëshiron më vonë të 
rivendosë programet e fshira, nxënësi duhet duhet ti sigurojë dhe ti ruaj këto programe në një vend tjetër para 
provimit. Përveç kësaj, kujtesa duhet të pastrohet nga makina llogaritëse pas çdo sesioni testimi . 

Nuk janë të lejuara për PSSA ose Testet Keystone: 

• Celularë, PDAs, laptopë, tableta, dhe libër shënimesh elektronike. 
• Makina llogaritëse me funksione infra të kuqe, Wi-Fi, Bluetooth ose të tjera të rrezatimit ose pa 

tela,    
• përveç asaj që aftësitë transmetuese nuk janë të afta. 
• Makina llogaritëse me tastierë QWERTY, tastierë të tipit makina shkrimi, ose tastiera (p.sh., 

Dvorak) 
• Makina llogaritëse me sisteme të algjebrës kompjuterike (CAS) 
• Makinat llogaritëse që bëjnë zhurmë, kanë shirit letre, dhe punojnë me priza; këto makina     
• llogaritëse të veçanta mund të përdoren vetëm nëqoftëse ka kërkesë për ato, siç thuhet në    
• Udhëzimet e përshtatëshme. 
• Makinat llogaritëse do t’ju shpërndahen nxënësve gjatë provimit.  
• Çdo dhe të gjitha programet jo të fabrikes duhet të sigurohen dhe të ruhen në makinën 

llogaritëse. 

Rregullat për makinën llogaritëse kanë për qëllim të japin një përshkrim të përgjithshëm për  çfarë nuk 
lejohet. Nuk kanë për qëllim që të japin një listë të plotë të pajisjeve ose teknologjive specifike që nuk 
mund të përdoren në PSSA ose në provimet kryesore. Ju lutem vini re se këto rregulla do të 
ndryshojnë nëqoftëse ndryshon teknollogjia. 


