
Klasa e 11-të 

Provimi përfundimtar  

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, Niveli I 

Shkolla:    …………………….......................................…. 

 

Nxënësi …………………………........ 

Klasa     ………………………......….. 

 

Data:        ……………………….. 

 
Provimet përfundimtare 

Instalues i sistemeve termohidraulike, Niveli I 
 

 

 

 
 
Provimi përbëhet prej tri komponenteve: 

 Vizatimi i skemës dhe testi i njohurive profesionale............................120 minuta 

 Instalimi – Prodhimi (puna në grup dhe puna individuale)..................480 minuta 

 Bashkëbiseda profesionale (gjatë punës praktike) ................................10 minuta 
 

AXHENDA 

Dita e parë 

09.00 - 09.30 Përshëndetja / Udhëzimi i nxënësve për zhvillimin e provimit 

09.30 - 11.30 Provimi me shkrim i teorisë profesionale (+ vizatimi i skemës)  

11.30 - 12.00 Pushim 

12.00 – 16.00 Provimi i praktikës profesionale (realizimi i projektit dhe i punimeve individuale) 

Dita e dytë 

09.00 - 12.45 Provimi i praktikës profesionale (realizimi i projektit dhe i punimeve individuale) 

12.45 – 13.00 Vetëkontrolli (vlerësimi)  

13.00 – 13.30 Pastrimi dhe rregullimi i vendeve të punës  
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Klasa e 11-të 

Provimi përfundimtar  

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, niveli I 

Shkolla:    …………………….......................................…. 

Nxënësi ………………………….. 

Klasa     ………………………….. 

 

Data:        ……………………….. 

Vizatimi i skemës dhe testi i njohurive profesionale – 120 minuta 

(vlerësimi maksimal 100 pikë) 

A) Planifikimi:                                                                                       (maksimumi 100 pikë) 
 

Planifikoni në tri fusha të ishullit mësimor një instalim të përbërë nga këto elemente: 

Shpërndarësi Lavamani Dushi Instalimi ngrohës 

1. Grupi i kopshtit 1 lavaman 1 rubinet dushi 1 aparat ngrohës (boiler) 

me armaturat siguruese 

2. Grupi i ujit të ftohtë 1 rubinetë 1 tub fleksibël 1 grup pompe 

3. Grupi i ujit të nxehtë 2 ventila këndorë 1 dorezë dushi 1 radiator 

 1 lidhje për shkarkim 1 shkarkim (vetëm pjesë T)  

  

               Përpiloni listën e materialeve mbi bazën e planifikimit të mësipërm 
 

Nr. Materiali Sasia 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    
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Klasa e 11-të 

Provimi përfundimtar  

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, niveli I 

Shkolla:    …………………….......................................…. 

Nxënësi ………………………….. 

Klasa     ………………………….. 

 

Data:        ……………………….. 

 
B) Testi i njohurive profesionale                                                     (maksimumi 100 pikë) 

   

Nr. Pyetja Pikët 
maksi-

male 

të 

fituara 

1.  Për zgjedhjen e llojit të një tubi duhet të respektohen kërkesat teknike të 

vendit të përdorimit. Rretho cili nga kushtet e mëposhtëme i përgjigjet 

kriterit të mësipërm: 

a. Lloji i tegelit 

b. Materiali i tubit 

c. Presioni i punës 

d. Temperatura e fluidit 

5  

2.  Një linjë prej pesë konsumatorësh furnizohen me ujë nga linja kryesore. 

Secili konsumator kërkon që të ketë një prurje prej 0,27 litra/sek.  

Të përcaktohet prurja që duhet të sjellë linja kryesore, pa marrë parasysh 

humbjet hidraulike. 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

10  

3.  Çfarë funksioni ka sifoni në  rrjetin e brendshëm të shkarkimit? 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

5  

4.  Në çfarë lartësie montohet lavamani? Rretho përgjigjen e saktë. 

a) 65 cm 

b) 70 cm 

c) 85 cm 

d) 100 cm 

5  

5.  Sa duhet të jetë lartësia e ujit në sifonin e WC, në mënyrë që të 

eliminohet dalja e erës së keqe në mjedis? Rretho përgjigjen e saktë. 

a)   45 mm 

b)   55 mm 

5  
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c)   60 mm 

d)   75 mm 

6.  Cila nga armaturat e poshtëshënuara është armaturë mbrojtëse? Rretho 

përgjigjen e saktë. 

a)   Rubineti 

b)   Rregullator presioni 

c)   Kundravalvul 

  d)   Mishelatori 

5  

7.  Valvulat e sigurisë kontrollojnë një presion:     (rretho përgjigjen e saktë) 

a) 3 bar 

b) 5 bar 

c) 8 bar 

d) 10 bar 

5  

8.  Përcakto funksionin e ventilit 3-kahor në skemat e mëposhtëme: 

A. Ventili ndodhet para pompës                 B. Ventili ndodhet pas pompës 

10  

 
 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

9.  Çfarë është ngjitja e butë, ku përdoret dhe ku ndryshon ajo nga ngjitja e 

fortë? 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

5  

10.  Lidhja e tubit polipropilen me rakorderinë realizohet me:   

(rretho përgjigjen e saktë) 

a) filetim 

b) ngjitje 

c) fiksim me dado 

5  

11.  Përshkruani ndryshimin midis niplesit dhe manikotës: 

..................................................................................................................... 

5  
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..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

12.  Sa duhet të jetë presioni i ujit në rrjetin e brendshëm të ujësjellësit në një 

mjedis familjar?     (rretho përgjigjen e saktë) 

a) 3 bar 

b) 5 bar 

c) 8 bar 

d) 10 bar 

5  

13.  Në një boiler: a) shkarkohet ujë pjesërisht nga kundravalvola dhe b) nuk 

realizohet dalja e ujit të nxehtë. Si mund të eliminohen këto 2 defekte? 

a- ................................................................................................................. 

..................................................................................................................... 

b- ................................................................................................................ 

..................................................................................................................... 

10  

14.  Në një kolonë shkarkimi presioni hidraulik vepron më mirë: 

(rretho përgjigjen e saktë) 

a) sa më i gjerë të jetë këndi i bashkimit të degëzimit me kolonën 

b) sa më i ngushtë të jetë këndi i bashkimit të degëzimit me kolonën 

c) kur këndi të jetë 90° 

d) kur këndi të jetë 60° 

5  

15.  Çfarë është ena e zgjerimit, si është e ndërtuar ajo dhe cili është funksioni 

i saj në sistemin e ngrohjes me ujë? 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

10  

16.  Ku montohen valvolat 4 kahore dhe çfarë funksioni kryejnë ato në 

pozicionin ndërmjetës? 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

5  

TOTALI 100  

 

 
 



Klasa e 11-të 

Provimi përfundimtar  

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, Niveli I 

Shkolla:    …………………….......................................…. 

 

Nxënësi ……………………............……........ 

Klasa     ………………………......….. 

 

Data:        ……………………….. 

VIZATIMI I SKEMËS SË INSTALIMIT 
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Klasa e 11-të 

Provimi përfundimtar  

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, niveli I 

Shkolla:    …………………….......................................…. 

 

Nxënësi ……………………......…….. 

Klasa     ……………………......…….. 

 

Data:        ……………………….. 

 

Instalimi / Prodhimi (puna në grup).......... Kohëzgjatja: 480 min. 
 

Skema e montimit 
 

    Lista e materialeve për instalimin hidraulik: 
 

Nr. Sasia Emërtimi 

Instalimet hidrosanitare 

1.  1 Shpërndarës (kolektor) me 3 grupe 

2.  1 Rubinet  ½” 

3.  1 Ventil sigurie ½” për 6 bar 

4.  3 Pjesë T  ½” 

5.  10 Bërryl  ½” 

6.  2 Pjesë kaluese 16 x ½” 

7.  2 Bërryl  16 x ½” 

8.  3m Tub ½” 

9.  3m Tub Ø 16mm 

10.  1 Lavaman 

11.  1 Bateri për lavamanin 

12.  1 Sifon 

13.  2 Ventila këndorë 

14.  1 Bateri për dushin 

15.  1 Tub fleksibël për dushin 

16.  1 Dorezë dushi 

17.  1 Boiler elektrik 

Shkarkimet 

18.  2 Pjesë T  100 x 50 

19.  1 Shkarkues dyshemeje 

20.  2 Tub Ø 100    1m 

21.  2 Tub Ø 50   0.5m 

22.  2 Bërryla  Ø 50 

Ngrohja 

23.  1 Grup pompe (2 bllokues + pompa) 

24.  1 Bllokues  1”  

25.  1 Ventil sigurie për 3 bar 

26.  2 Çajrues  ½” 
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27.  1 Ventil termostatik  ½” 

28.  1 Bashkim me vidhosje (hollandeze)  ½” 

29.  1 Radiator 

30.  2 Termomanometër 

31.  6 Pjesë T  22 mm 

32.  4 Nipël  1” x 22 

33.  2 Pjesë kaluese  22 x 15 

34.  6 Manikotë  ½” x 22 

35.  4 Këndor  22 mm 

36.  2 Nipël  ½” x 15 

37.  1 Enë zgjerimi 

38.  4 m Tub bakri 22 mm 

39.  3 m Tub bakri 15 mm 

40.  1 Boiler 

 

 

 

 

Lista për vetëkontrollim 

1. Lartësia sipas standardit e lavamanit, dushit dhe rubinetës për kopësht;  

2. Vendosja korrekte e lidhjeve shkarkuese; 

3. Distanca e duhur në mes tubave (ujit të ftohtë dhe të ngrohtë);   

4. Pozicioni i ventilave sigurues; 

5. Shtrëngimi i filetave dhe i lidhjeve 

6. Pozicioni i drejtë i çajrimeve.  
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Skema e instalimit 
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Klasa e 11-të 

Provimi përfundimtar  

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, niveli I 

Shkolla:    …………………….......................................…. 

Nxënësi ………………………........….. 

Klasa     ………………………........….. 

 

Data:        ……………………….. 

Prodhimi (puna individuale)… Kohëzgjatja: 90 min (brenda 480 min të punës praktike) 
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PËR KOMISIONET VLERËSUESE 
 

 

Klasa e 11-të 

Provimi përfundimtar  

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, Niveli I 

Shkolla:    …………………….......................................…. 

 

Nxënësi …………………………........ 

Klasa     ………………………......….. 

 

Data:        ……………………….. 

 

Kriteret për skicën te instaluesi i sistemeve termohidraulike 

 

1. Uji i ngrohtë dhe i ftohtë 

2. Tubat e kanalizimeve 

3. Lista e materialeve 

4. Vendosja sipas standardeve e lavamanit, rubinetës së dushit dhe shpërndarësit 

5. Vizatim i pastër dhe i qartë 

6. Ventilat këndorë, lavamani dhe shpërndarësi 

7. Montimi korrekt i ventilit të sigurimit 

8. Pozicioni i radiatorit 

9. Pozicioni i ventilave të sigurimit 

10. Instalimi i saktë (hyrja e ujit dhe dalja e tij)  

 

Vlerësimi për planifikimin dhe testin me shkrim: 

 

 

 Planifikimi           ___________ 

 

 Testi me shkrim   ___________        

 

                 

 Pikët e fituara      +   = __________ :   2 =    ____________ 

 

 

NOTA PËRFUNDIMTARE: _____ (______________) 
 

(nota përfundimtare do të llogaritet në bazë të skemës së vendosjes së notës në faqen 7) 

 
Komisioni vlerësues: 

Kryesuesi i komisionit 

 

                                                         __________________________ 

 

    ___________________________                                                  __________________________ 

                     Anëtar                                                                                                   Anëtar 

 

A 

B 

A B 
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Klasa e 11-të 

Provimi përfundimtar  

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, niveli I 

Shkolla:    …………………….......................................…. 

Nxënësi ………………………….. 

Klasa     ………………………….. 

 

Data:        ……………………….. 

 

Vlerësimi për instaluesin e sistemeve termohidraulike 
 

Instalimi / prodhimi –Puna në grup 
 

FUNKSIONIMI 
 

 

1. Lartësia sipas standardit e  Po Jo 

lavamanit                                 

rubinetës së dushit                                 

rubinetës për kopsht                                 

2. Shtrëngimi i lidhjeve lidhja me dado   

lidhja me dado me fije të lirit   

3. Instalimi i rregullt në ujin e ftohtë dhe të ngrohtë   

4. Instalimi i rregullt te ngrohja hyrja e ujit dhe dalja e tij   

 
 

Vërejtje: 

 

Kur nxënësi vlerësohet me 7 herë “po”, fuksionimi është arritur dhe nxënësi vlerësohet 

me 100 pikë. Funksionimi duhet të vlerësohet ose me 100 pikë ose me 0 pikë.  

Në se kandidati vlerësohet me 0 pikë, komisioni duhet në vijim të argumentojë arsyet 

pse është bërë ky vlerësim: 

 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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Klasa e 11-të 

Provimi përfundimtar  

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, niveli I 

Shkolla:    …………………….......................................…. 

Nxënësi ………………………….. 

Klasa     ………………………….. 

 

Data:        ……………………….. 

 

Instalimi / prodhimi  - puna në grup 
Cilësia e produktit 

MATJET 
 

 Matjet     

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

SHUMA  

 

Nga skema e instalimit e grupit zgjidhen 10 përmasa, të cilat shënohen në tabelën e mësipërme. 

 

Nivelet e cilësisë për çdo 

matje: 10 pikë ose 0 pikë 

(brenda tolerancës 

përkatëse – shih tabelën 

 Përmasa Toleranca 

 Deri 300 mm ± 2 mm 

 Nga 301 deri 500 mm ± 3 mm 

 Nga 501 deri 1000 mm ± 5 mm 

 Nga 1000 deri 2000 mm ± 7 mm 

 

 

Vlerësimi për instalimin (puna në grup) 

 

Funksionimi_______ + Matjet _______ =_______ : 2 = ___________ pikë 

 
Ky vlerësim do të zerë 40% (ose 0.4) të vlerësimit përfundimtar për praktikën profesionale. 
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Klasa e 11-të 

Provimi përfundimtar  

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, niveli I 

Shkolla:    …………………….......................................…. 

Nxënësi ………………………….. 

Klasa     ………………………….. 

 

Data:        ……………………….. 

 

Produkti individual – Cilësia e produktit 

 

Matjet  Pikët 

maksimale të fituara 

Përmasa 1 300 10  

Përmasa 2 150 10  

Përmasa 3 200 10  

Lidhjet    

Vendet e ngjitjes A 10  

Lidhjet me fileto B 10  
Nipeli C 10  

Bërryli 1 D 10  
Bërryli 2 E 10  

Përshtypja e përgjithshme F x 2 20  

SHUMA 100  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ky vlerësim do të zerë 50% (ose 0.5) të vlerësimit përfundimtar për praktikën profesionale. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

Nivelet e kualitetit për matjet: 

100% ose 0% 

 (Brenda tolerances 

 apo jashtë saj) 

Nivelet e kualitetit për saldim të butë 

Shumë mire          100% 

Mirë                       80% 

E pranueshme        50% 

E pamjaftueshme   20% 

 

Nivelet e cilësisë për 

matjet: 10 pikë ose 0 pikë  

(brenda tolerancës ± 2 mm 

apo jashtë saj) 

Nivelet e cilësisë për lidhjet me 

fileto dhe ngjitjet: 

Shumë mirë          10 pikë 

Mirë                       8 pikë 

E pranueshme        5 pikë 

E pamjaftueshme   2 pikë 

 



 5 

Klasa e 11-të 

Provimi përfundimtar  

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, niveli I 

Shkolla:    …………………….......................................…. 

Nxënësi ………………………….. 

Klasa     ………………………….. 

 

Data:        ……………………….. 

 

Bashkëbisedimi profesional… Kohëzgjatja: 10 min (brenda 480 min të punës praktike) 

 

Ky bashkëbisedim është individual. Nxënësit i bëhen përgjithësisht 3-4 pyetje, të cilat kanë lidhje me 

punimet që duhet të realizohen. Këto duhet të dokumentohen në një fletë të veçantë. 

Disa shembuj pyetjesh (rekomanduese): 

 

 Sa është gjatësia e pjesës së filetuar për tubin zingato ½”? 

 Cila paisje hidrosanitare duhet të montohet pranë kollonës së shkarkimit: lavamani, klozeta apo 

pllaka e dushit? 

 Cilat janë armaturat që instalohen në sistemin e ngrohjes me ujë? 

 Çfarë dukurie ndodh në rrjetin e shkarkimeve, nëse nuk respektohen pjerrësite e duhura të 

tubacioneve? 

 Përse shërben manometri? 

 Si mund të shmanget dëmtimi i filetos gjatë procesit të prerjes? 

 Cila është pjerrësia minimale e shtrirjes së tubave të kanalizimeve? 

 Çfarë ndodh kur nuk montohen tubat e ajrimit në kanalizimin e brendshëm? 

 Cilat janë avantazhet e tubave plastikë? 

 Në çfarë këndi duhet të vendoset fleta e sharrës kundrejt detalit gjatë procesit të sharrimit? 

 Cilat vegla përdoren për punimin e tubave të bakrit? 

 Llojet e tubave që përdoren në rrjetin e brendshëm të ujësjellësit. 

 Llojet e tubave që përdoren në sistemin e ngrohjes me ujë. 

 Rregullat e sigurimit teknik në punë për instaluesin e sistemeve termohidraulike. 

 Cilat jane paisjet matëse, shënjuese dhe prerëse të metaleve? 

 Pse është i domosdoshëm ventili i sigurisë në një instalim uji? 

 Përse shërben filtri i ujit dhe ku vendoset ai? 

 Ç’është kolektori dhe çfarë funksioni ka ai në rrjetin e brendshëm të ujësjellësit? 

 Me çfarë presioni bëhet testimi i rrjetit të brendshëm të ujësjellësit? 

 Cila është hapësira e nevojshme midis tubave të ujit të ftohtë dhe atij të ngrohtë në rrjetin e 

brendshëm të ujësjellësit? 

 Në një grup lavamani lidhja me ujin e nxehtë bëhet në anën e majtë apo në të djathtën? 
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Klasa e 11-të 

Provimi përfundimtar  

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, niveli I 

Shkolla:    …………………….......................................…. 

Nxënësi ………………………….. 

Klasa     ………………………….. 

 

Data:        ……………………….. 

 

Bashkëbisedimi profesional 

 

Nr. Pyetja Shënime të vlerësuesit 

1.   

 

 

 

 

 

2.   

 

 

 

 

 

3.   

 

 

 

 

 

4.   

 

 

 

 

 

 
Maksimumi i pikëve për të gjitha pyetjet është 100. Vlerësimi do të bëhet si më poshtë: 

 

Shumë mirë         100 pikë 

Mirë                       80 pikë 

E pranueshme        50 pikë 

E pamjaftueshme   20 pikë 

 

M 

Ky vlerësim do të zerë 10% (ose 0.1) të vlerësimit përfundimtar për praktikën 

profesionale. 
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Klasa e 11-të 

Provimi përfundimtar  

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, niveli I 

Shkolla:    …………………….......................................…. 

Nxënësi ………………………….. 

Klasa     ………………………….. 

 

Data:        ……………………….. 

 

Vlerësimi përfundimtar për praktikën profesionale 

(realizimi i instalimit dhe i punës individuale) 

 

Llogaritja finale 

  

K
o
ef

ic
ie

n
ti

  

x
   

 

 

Rezultati për çdo pjesë 

(pikët) 

Shuma 

 

A Instalimi (puna në grup) 

 

0.4   

B Produkti individual 

 

0.5   

C Bashkëbiseda profesionale 

 

0.1   

      REZULTATI FINAL  

 

NOTA PËRFUNDIMTARE: _____ (______________) 

 

Komisioni: 

Kryesuesi i komisionit 

 

_______________________________ 

 

___________________________                                                               _________________________ 

                     Anëtar                                                                                                   Anëtar 

 

Skema e vendosjes së notës kundrejt pikëve të fituara: 

 

Pikët e fituara Notat 

  0 - 40 4 

41 - 50 5 

51 - 60 6 

61 - 70 7 

71 - 80 8 

81 - 90 9 

91 - 100 10 
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Klasa e 11-të 

Provimi përfundimtar  

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike, niveli I 

Viti shkollor 2010-2011 

 

ÇELËSI I TESTIT TË NJOHURIVE PROFESIONALE 

   
1. Pika  c 

         

2. Zbatojmë ekuacionin e vazhdueshmërisë: 

Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 

Q = 0.27l/sek + 0.27l/sek + 0.27l/sek + 0.27l/sek + 0.27l/sek = 1.35 l/sek 

 

3. Sifoni është rakorderi e rrjetit të shkarkimit, që shërben për të penguar kthimin e erës së keqe 

nga kolona e shkarkimit në mjedisin e banjos. 

              

4. Pika  c 

               

5. Pika  c 

 

6. Pika  b 

 

7. Pika  a 

 

8. Tek A: funksioni përzjerës,             Tek B: funksioni shpërndarës 

 

9. Ngjitja e butë realizohet për tubat Cu me pastë e shufër kallaji, në temperaturë ≤450°C. 

              Ngjitja e fortë realizohet për tubat Cu me elektrodë argjendi ose bakri, në temp. ≥450°C.  

 

10. Pika  b 

 

11. Niplesi lidh dy rakorderi femër. Manikota lidh dy rakorderi mashkull. 

 

12. Pika  a 

               

13. a) duhet të ndërrohet kundravalvola; 

b) duhet të shtojmë një kundravalvolë me pallotë, pa hequr atë ekzistuesen. 

               

14. Pika  b 

 

15. Ena e zgjerimit e mbyllur është pajisje e sistemit ngrohës. Ajo është e ndërtuar nga dy pjesë: 

njera me ujë dhe tjetra me azot, të ndara midis tyre nga një membranë. Ajo shërben: 

a. për depozitimin e ujit të tepërt, gjatë zgjerimit të vëllimit të tij; 

b. për të siguruar presion minimal në sistem; 
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c. për të siguruar fizikisht sistemin nga tejkalimi i presionit të lejuar. 

 

16. Valvola 4 kahore montohet midis kaldajës dhe radiatorit. Në pozicionin ndërmjetës të saj 

sigurohet një temperaturë konstante e mjedisit dhe uji në kaldajë ka temperaturë më të madhe 

se 60°C. 
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