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Ushtrimi 1 

 

1. Çka quhet Desktop? ___________________________________. 

 

Pse quhet kështu? ___________________________________. 

 

2. Të hapet dritarja My Computer. 

 

3. Minimizo dritaren My Computer. Maksimalizo dritaren My Computer. 

 

4. Elementi i dritares paraqitur më poshtë quhet: 

 
 

□ Task Bar  □ Shirit rrëshqitës (Skrol Bar)  □ Status bar 

 

5. Çfarë dritare është kjo: 

 

 
 

□ Dritare pune □ Dritare për dialog □ Nuk është dritare e windowsit 

 

6. Çfarë funksioni kryen butoni  

□ Mbyll dritaren   □ kthen dritaren në gjendjen paraprake   □ Nuk ndikon asgjë 

 

7. Çka është elementi i paraqitur në figurë? 

 

□ Task Bar  □ Menu  □ Skrol bar 

 

8. Ndale kompjuterin në mënyrë të rregullt. 
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Ushtrimi 2 

1. Cila prej ikonave paraqet fajll, cila polder, e cila shkurtesë (shortcut). 

        
_________________                 _________________             _________________ 

 

2. Hapeni dritaren My Computer. Shënoni disqet që ka të instaluar kompjuteri juaj? 

 

1._____________   2. _____________   3.   _____________ 

 

3. Shkruani numrin e fajllave dhe polderëve që ka në diskun C: 

 

Ka _______________ fajlla dhe ______________ folderë. 

 

4. Fute CD në njësinë përkatëse. Çfarë është përmbajtja e CD? 

_________________________________________  

 

5. Çfarë fajllash paraqesin ikonat e mëposhtme? 

 

                                                             
Loja.mpeg bora e parë.doc Mësimi.mp3    Hartimi.jpg       fto.exe 

________ ____________ __________    _________       ______ 

 

6. Në bazë të cilit parametër e konstatoni tipin e fajllit nga pyetja 5? 

□ Në bazë të figurës së ikonës 

□ Në bazë të tipit (extention) të fajllit 

□ Në bazë të emrit të fajllit 

7. Çka ndodh nëse, me rastin e mbylljes së dritares në të cilën kemi bërë ndryshime, 

në dialog box –in që paraqitet, shtypim butonin NO? 

 

 
 

a) Dritarja nuk do të mbyllet 

b) Dritarja do të mbyllet pa i ruajtur ndryshimet 

c) Dritarja do të minimizohet 
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8. Cilave objekte u krijojmë shkurtesa (shortcut)? 

□ Atyre që janë më të mëdha në sasi të shënimeve 

□ Atyre që i përdorim më rrallë 

□ Atyre që i përdorim më shpesh 

 

Ushtrimi 3 

 

1. Në diskun C: të krijohen dy follder me emrin Puna dhe Mësimi. 

2. Në follderin Puna të krijohen tre nënfollderë: Libri, Kursi, Loja. 

3. Hap dritaren e programit WordPad. Shkruaj tekstin: 

 

Ky është teksti im i parë. Tani e tutje do të përdori kompjuterin për të shkruar 

tekste, të gjata ose të shkurtëra. 

Ky është hapi i parë por i rëndësishëm për mua. 

 

4. Hape dritaren e programit Paint (pa i mbyllur dritaret e tjera). Bëjë një vizatim 

sipas dëshirës: 

5. Mbylli një nga një të gjitha dritaret që i ke hapur, pa i ruajtur ndryshimet që i ke 

bërë. 

6. Hapni programin WordPad për të shkruar tekste. Shkruajeni tekstin: 

 

Kursi 

Në kursin që e kemi filluar, jemi duke mësuar për sistemin operativ. 

Në modulet e tjera do të mësojmë edhe për programe të caktuara aplikative, si: 

programin për përpunimin e tekstit, kalkulimin e tabelave, krijimin e 

prezantimeve, krijimin e bazave të të dhënave etj. 

 

7. Të ruhet ky tekst me emrin Prova1, në C:\Puna\Kursi. 

8. Të hapet programi Paint. Të vizatohet një vizatim i sipas dëshirës: 

Të ruhet kjo pikturë me emrin Vera, në C:\Puna\Kursi. 

9. Të mbyllen të gjitha dritaret. 

10. Të hapet fajlli Prova1. Shkuani emrin dhe mbiemrin tuaj në fund të tekstit. Të 

ruhen këto ndryshime. Të mbyllet dritarja e fajllit Prova1. 

11. Të hapet fajlli Vera. Vizatoni një drejtëz në këtë vizatim. Të ruhen këtë 

ndryshime. Të mbyllet dritarja e fajllit Vera. 

12. Në folderin Puna të krijohet edhe një nënfollder Koha. 

13. Çka tregojnë shenjat + para folderit SMART Bits, të paraqitur në figurë? 

 

□ Ky folder ka nënfolderë (degë) në vete 

□ Ky polder ka në vete vetëm fajlla 

□ Ky follder është i zbrazët 
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Ushtrimi 4 

 

1. Të hapet programi WordPad. Të shkruhet teksti: 

Piktura moderne 

Piktura e mëposhtme, paraqet një pikturë moderne të kohës më të fundit. 

 

2. Të hapet programi Paint. Të vizatohet një vizatim sipas dëshirës. 

3. Të zgjedhet një pjesë e vizatimit tuaj. 

4. Të kopjohet kjo pjesë e zgjedhur në memorien e përkohshme (Clipboard). 

5. Të ngjitet përmbajtja e Clipboard-it në fund të tekstit të shkruar me WordPad. 

6. Të hapet dritarja My Computer (pa i mbyllur dritaret e tjera). 

7. Të “fotografohet” kjo dritare dhe panja e saj të ngjitet në fillim të tekstit të 

shkruar me kopjohet WordPad. 

8. Të mbyllen të gjitha dritaret. Gjatë mbylljes të mos të mos ruhen ndryshimet e 

bëra. 

9. Në polderin C:\Puna\Kursi, të zgjedhen (seleksionohen) fajlli Prova1.rtf dhe  

Vera.bmp. 

10. Të kopjohen fajllat e zgjedhur, në folderin C:\Puna\Loja. 

11. Të zgjedhet fajlli Vera.bmp, që gjendet në diskun C:\Puna\Loja, dhe të 

zhvendoset në folderin C:\Mësimi. 

12. Në folderin C:\Puna\Kursi, të riemërohet fajlli Prova1 me emrin e ri Teksti1. 

13. Të kopjohet përmbajtja komplete e follderit C:\Puna, në follderin C:\Mësimi. 
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Ushtrimi 5 

1. Çka ndodh me fshirjen e objekteve (fajlave dhe folderëve) 

□ Objektet fshihen përfundimisht 

□ Objekteve u fshihet vetëm emri 

□ Objektet fshihen prej lokacionit ku gjenden dhe dërgohen në një follder që 

quhet shportë. 
 

2. Objektet e fshira, a mund të kthehen? 

□ PO, gjithmonë. 

□ JO, asnjëherë. 

□ Varësisht si është konfiguruar shporta. 
 

3. Nëse zbrazet shporta, çka do të ndodhë. 

□ Objektet mund të kthehen edhe më vonë. 

□ Objektet janë të fshira përgjithmonë 

□ Objektet janë të vendosura në një shportë tjetër. 
 

4. Fajllit Teksti.rtf, që gjendet në C:\Puna\Kursi, ti krijohet një shkurtësë në 

Desktop. 

5. Fajllit Teksti.rtf, që gjendet në C:\Puna\Kursi, ti krijohet një shkurtësë në 

follderin C:\Mësimi. 

6. Në follderin C:\Mësimi\Kursi të zgjedhet fajlli Teksti1.rtf. 

7. Të fshihet fajlli i zgjedhur. 

8. Të fshihet përmbajtja komplet e polderit C:\Mësimi. 

9. Çka ndodh kur fshihet një follder? 

□ Fshihen vetëm fajllat e tijë 

□ Fshihen vetëm nënfolderët e tijë 

□ Fshihen follderi me gjithë nënfolderët dhe fajllat që përmban. 
 

10. Ku kthehen objektet e fshira (të vendosura në shportë) me rastin e shtypjes së 

komandës përkatëse? 

□ Gjithmonë kthehen në Desktop. 

□ Në lokacionin ku kanë qenë. 

□ Në follderin MyDocument. 
 

11. Cila është komanda e shportës për ti kthyer objektet e fshira në lokacionin 

paraprak? 

□ Empty Recycle Bin 

□ Delete 

□ Restore 
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Ushtrimi 6 

1. Fajlli Teksti1.rtf të komprimohet. Të shikohet madhësia e fajllit. Ç’kemi 

konstatuar? 

□ Fajlli është zvogëluar 

□ Fajlli është rritur 

□ Fajlli ka mbetur në madhësinë e njëjtë 

 

2. Fajllit Teksti1.rtf ti aktivizohet atributi Read-Only. Çka do të ndodhë pas kësaj? 

□ Fajlli nuk mund të hapet 

□ Fajlli punon si zakonisht 

□ Fajlli nuk mund të ndryshohet. Mundet vetëm të lexohet. 

 

3. Sa fajlla dhe follder (duke përfshirë edhe nënfolderët) ka ollderi Puna? 

____________follderë dhe ____________fajlla. 

4. Pse do ta formatizoni një disk? 

□ Sepse ai është bërë i papërdorshëm për ruajtje të të dhënave. 

□ Sepse do ta rritja shumë kapacitetin e diskut 

□ Sepse do ti rifreskoja fajllat ekzistues në disk 

 

5. Të radhiten ikonat e follderit Puna sipas madhësisë. 

6. Përmbajtja e follderit Puna të paraqitet në pamje të detajuar. 

7. Pse është e rëndësishme të bëhet kopja rezervë e të dhënave në ndonjë disk tjetër? 

□ Për të punuar në dy vende. 

□ Për të qenë më të sigurt në rast të prishjes së diskut 

□ Për të kursyer hapësirën në disk. 

 

8. Të radhiten ikonat e follderit C:\Puna, sipas datës së krijimit. 

9. Të zgjedhen dy fajllat më të vjetër. 

10. Të fshihen këta dy fajlla të zgjedhur. 
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Ushtrimi 7 

1. Të gjendet vendndodhja e fajllit Teksti1, duke përdorur Search-in. 

2. Të gjenden informacione për programin Paint, duke shfrytëzuar ndihmën e 

Windows-it. 

3. Tre rreshtat e parë të kësaj ndihme të kopjohen në fajllin Teksti1.rtf 

4. Të gjenden informacione për programin NotePad, duke shfrytëzuar ndihmën e 

Windows-it. 

5. Tre rreshtat e parë të kësaj ndihme të kopjohen në fajllin Teksti1.rtf 

6. Të gjenden të gjithë fajllat tekstualë (.doc) që gjenden në diskun C:\. 

7. Të gjenden të gjith fajllat dhe follderët, emri i të cilëve fillon me shkronjën A. 

Ushtrimi 8 

1. Të rregullohet Screen Save-i kompjuterit tuaj, ashtu që të aktivizohet pas 15 

minutash të pushimit të kompjuterit. 

2. Te vendoset fotografia Vera,bmp në desktop. 

3. Të përshtatet miu për përdoruesin dorëmajtë (të ndërrohet roli i tasteve të miut). 

4. Sa lloj fontesh keni në kompjuterin tuaj? 

5. Mënya Start e kompjuterit tuaj të paraqitet në formën klasike. 

6. Task Bar-i i kompjuterit tuaj të konfigurohet në Auto Hide 

7. Të rregullohet TaskBar-i ashtu që të mos shihet ora e kompjuterit. 

8. Të lexohen të dhënat për sistemin tuaj operativ. 

9. Duke lexuar të dhënat për sistemin, plotësoni të dhënat për kompjuterin tuaj: 

Memoria RAM                            ___________________ 

Shpejtësia e CPU-së është:          ___________________ 

Madhësia e Hard Disk-ut është:  ___________________ 

10. Në opsionet regjionale, të rregullohet parametri i valutës në $ (Dollar amerikan). 

 

 

 

Ushtrimi 9 

11. Nëse është bllokuar një program, ndërprerjen e tij e bëjmë: 

□ Duke e mbyllur dritaren e tijë. 

□ Duke e fikur njësinë qendrore 

□ Duke e aktivizuar Task manager-in. 

 

12. Si aktivizohet Task manager-i: 

□ Duke zgjedhur Start/All programs/Accessories/Task manager. 

□ Duke shtypur kombinimin e tasteve <Alt>+<Ctrl>+<Delete>. 

□ Duke shtypur tastin <Delete>. 

 

13. Si mund ta ndryshoni passwordin e kompjuterit tuaj? 

Duke shtypur _____________________________________________________ 
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14. Mbyllni dhunshëm dy programe që i keni të hapura (përmes Menaxherit të 

detyrave). 

15. Vlerën që e keni fituar me kalkulatorin e Windows-it, për ta bartur në ndonjë 

program tjetër, duhet vepruar kështu: 

□ E kopjojmë këtë vlerë dhe me Edit/Paste të programit e ngjisim në atë dritare. 

□ Nuk ka mundësi të kopjohet. 

□ Në dritaren e programit e shtypim komandën Paste. 

 

16. Si mund ta përdorim një shtypës (printer) të ri? 

□ Mjafton ta lidhim për portin dalës të kompjuterit 

□ E bëjmë instalimin e tij duke ia shtuar urdhrat për shtypje 

□ E bëjmë instalimin duke instaluar drajverat nga CD-ja e printerit. 

 

17. Për ta instaluar si duhet një program të ri, duhet vepruar kësisoji: 

□ Ti kopjojmë të gjithë fajllat e tij. 

□ Ta kopjojmë vetëm fajllin EXE. 

□ Ti kopjojmë të gjithë fajllat dhe ta bëjmë instalimin e programit. 

18. Nëse ju ka arritur një fajll që përmban virus (p.sh. me e-mail), si do të veproni ju? 

□ Do ta hapni fajllin normalisht, e pastaj do ta fshini. 

□ Do ta ruani fajllin në disk, por nuk do ta hapni. 

□ Do ta fshini fajllin menjëherë, pa e hapur fare. 

 

19. Me versionin ma të ri të një programi antivirus, çka nënkuptohet? 

□ Versioni i ri paraqet një software plotësisht të ri 

□ Versioni i ri i programit i fshin edhe viruset më të ri, që kanë dal pas versionit 

paraprak të programit antivirus. 

□ Programi antivirus nuk ka diç të re, përveç dizajnit më të mirë. 


