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Ushtrimi 1 

 

1. Të hapet programi për përpunimin e tekstit. 

2. Të shkruhet teksti si më poshtë. Në vend të shkronjës ë, të përdoret shkronja w. 

 

Pwr shkak të reduktimeve tw shpeshta tw rrymës dhe mundwsisw sw humbjes sw 

shënimeve, unw rregullisht do tw bwj ruajtjen e shwnimeve. 

 

3. Në folderin tuaj të ruhet teksti i shkruar me emrin Humbja. 

4. Të plotësohet ky tekst, në mënyrë që të duket kështu: 

 

Ruajtja e dokumenteve  

Pwr shkak të redokumenteve tw shpeshta tw rrymws dhe mundwsisw sw humbjes 

sw shwnimeve, unw rregullisht do tw bwj ruajtjen e shwnimeve. 

Shwnimet e paruajtura janë tw humbura. 

 

5. Të ruhen ndryshimet e bëra në tekstin e shkruar. 

6. Mbi rreshtin e parë të shkruhet emri dhe mbiemri juaj. 

7. Të ruhet ky tekst si një fajll i ri me emrin Humbja, në folderin tuaj.  

8. Të mbyllet programi për përpunimin e teksteve. 

 

Ushtrimi 2 

 

1. Nga folderi juaj të hapen dokumentet: Virusi.doc, Alkimisti.doc dhe 

Mikelangjelo.doc. 
2. Duke shfrytëzuar menynë Window, të kalohet nga njëri dokument në tjetrin. 

3. Të shfrytëzohet urdhëri Window/Arrange All, në mënyrë që të shihen të gjitha 

dokumentet e hapura.  

4. Të mbyllen dokumentet Virusi.doc dhe Mikelangjelo.doc. 

5. Të paraqitet dokumenti Alkimisti.doc në formën Normal dhe Print Layout dhe 

të analizohen ndryshimet. 

6. Të vendosen shiritat me vegla Tables and Borders dhe Reviewing. 

7. Të mënjanohen të gjithë shiritat me vegla. 

8. Të vendosen shiritat me veglat Standard dhe Formatting. 

9. Të rregullohet opsioni që shiritat Standard dhe Formatting të paraqiten në dy 

rreshta të veçantë (duke shfrytëzuar komandën View/Toolbars/Customize...). 

10. të vendosen veglat Superscript dhe Subscript, që janë vegla të menyës Format, 

në shiritat e dritares së programit (duke shfrytëzuar regjistrin Commands të 

dritares që hapet me komandën View/Toolbars/Customize...) 

11. Të mbyllet dokumenti. 
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Ushtrimi 3  

1. Të hapet një dokument i ri dhe të shkruhet teksti si vijon:          

Të vallëzojmë së bashku dhe të këndojmë. 

Në dasmë të gjithë duhet të 

Kur të bie kitara, atëherë duhet të 

 

2. Të përshtatet teksti origjinal, ashtu që të marrë formën e tekstit të mëposhtëm. Për 

këtë të përdoren urdhrat Copy/Paste dhe Cut/Paste. 

Të këndojmë së bashku dhe të vallëzojmë.                                   

Në dasmë të gjithë duhet të vallëzojmë.                                      Teksti  i përpunuar  

Kur të bie kitara, atëherë duhet të këndojmë. 

 

3. Të përsëritet ushtrimi nga pika 2, por duke përdorur miun (metoda Drag & Drop) 

4. Të mbyllet dokumenti duke i ruajtur ndryshimet në një fajll me emrin Kenga.rtf 

(pra, tipi i fajllit të jetë Rich Text Format), në diskun tuaj për ushtrime. 

Ushtrimi 4  

1. Të hapet dokumenti Humbja.doc që e keni krijuar në ushtrimet e mëhershme.  

2. Të bëhet zëvendësimi i shkronjave w me shkronjën ë. 

3. Në header të dokumentit shkruani emrin dhe mbiemrin dhe bëni barazimin e tij 

majtas, kurse në footer të vendoset data aktuale dhe të bëhet qendërzimi i saj.  

4. Të ruhen ndryshimet e bëra në dokument dhe të mbyllet dokumenti.  

5. Të hapet dokumenti Humbja.doc dhe të aktivizohet simboli i paragrafit ¶. 

6. Të shkruhet teksti sipas mostrës së mëposhtme. Tasti <Enter> të përdoret vetëm 

atëherë kur dëshironi ta përfundoni një paragraf. 

Humbja e shenimeve! ¶. 

¶. 

Për shkak të reduktimeve të shpeshta të rrymës dhe mundësisë që të humbin 

shënimet, unë rregullisht do të bëj ruajtjen e shënimeve. Ruajtjen e shënimeve e 

bëj duke i shtypur njëkohësisht tastet CTRL+S ose duke e zgjedhur urdhrin 

File/Save. ¶. 

¶. 

Ruajtja e shënimeve mund të bëhet edhe duke i ruajtur rregullisht shënimet në 

disketa ose disqe të tjera. ¶.  

 

7. Të ruhen ndryshimet në dokument.  

8. Një rresht mbi titull të vendoset fusha e datës, ashtu që ajo të rifreskohet 

automatikisht. 

9. Në fund të tekstit, duke insertuar simbolin a, të shkruhet një rresht me këtë 

përmbajtje: 

ctga = cosa/sina 

10. Të bëhet rregullimi i faqeve të dokumentit me këta parametra:  

11. Margjinat: lart: 3 cm,   poshtë: 2.5 cm,   majtas: 3.5 cm,   djathtas: 3 cm  

12. orientimi i faqeve:   Landspace 

13. madhësia e letrës:   A4 
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Ushtrimi 5 

1. Të hapet dokumenti Virusi.doc, i cili gjendet në diskun tuaj lokal. 

2. Madhësia e shkronjave të titullit të caktohet në 16 pt. Gjithashtu, ky titull të 

bëhet bold (i nxirë). 

3. Për tërë dokumentin, përveç titullit të bëhet Times New Roman, me madhësi 12 

pt.  

4. Për të gjithë paragrafët, zbrazëtira para dhe pas paragrafit të vendosen në vlerën 8 

pt. 

5. Për paragrafin e dytë, të bëhet dhëmbëzimi i paragrafit, majtas për 3 cm, ndërsa 

djathtas, për 1 cm.  

6. Për paragrafin e parë, të bëhet barazimi majtas, për paragrafin e tretë barazimi në 

të dy anët, kurse për paragrafin e dytë qendërzimi.  

7. Dendësia e rreshtave të paragrafit të parë të jetë 1.5, kurse të tretit -2.0. 

8. Para paragrafit të fundit, duke përdorur komandat Superscript dhe Subscript, të 

shkruhet një formulë e këtillë: 

cos
2
a1+sin

2
a1=1 

9. Të ruhen ndryshimet në dokument dhe ai të shtypet. 

Ushtrimi 6      

1. Të hapet dokumenti Përmbajtja.doc, që ka këtë përmbajtje. 

2. Të përcaktohen dy tabulatorë: 

 Për kolonën e parë, të krijohet tabulatori me orientim majtas në largësinë 3 

cm, për kolonën e dytë me orientim djathtas  në largësinë 12 cm. 

 Për tabulatorin e fundit, plotësimi i hapësirave ndërmjet kolonave të bëhet 

me pika. 

 Meqenëse teksti është shkruar para se të përcaktohen tabulatorët, për tu 

ruajtur tabulatori nga rreshti i parë, në rreshtin e ri kaloni me tastet 

<Shift>+<Enter>. 

3. Tani, tabela juaj duhet ta ketë formën si më poshtë. 

4. Të ruhet dokumenti me emrin Përmbajtja komplete.doc. Të mbyllet programi  

5. Të hapet programi për përpunimin e tekstit. 

6. Duke shfrytëzuar tabulatorët, të shkruhet një formular në formën si më poshtë. 

 

Paraqitja 

 

Emri ______________________ Mbiemri _____________________ 

 

Qyteti _____________________ Vendi _______________________ 

 

Profesioni _________________ I punësuar ____________________ 

 

 I martuar           I pa martuar 

 

7. Të ruhet dokumenti i krijuar me emrin Formulari.doc. Të mbyllet programi 

word. 
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Ushtrimi 7 

1. Të hapet dokumenti Alkimisti.doc. 

2. Titulli të formatizohet me shkronja Arial 16pt, të pjerrëta dhe bold. 

3. Për tërë tekstin e dokumentit të bëhet formatizimi në shkronja në shkronja Times 

New Roman 12 pt dhe distanca pas çdo paragrafi të jetë 6 pt. 

4. Të formatizohet dokumenti, ashtu që të paraqitet në dy shtylla të barabarta, me 

hapësirë 1 cm ndërmjet shtyllave. 

5. Të ruhet ky dokument me emrin Kolonat.doc. Të mbyllet programi Word. 

6. Të hapet dokumenti Recept.doc dhe të bëhet formatizimi i tij si më poshtë. 

Shenjëzimi i paragrafëve të bëhet me shenjën si në figurë, me një zhvendosje prej 

0.8 cm prej fillimit të faqes. 

Domatet turrshi 
 Domatet e gjelbërta të priten në rriska të holla, të kriposen dhe të lihen të 

qëndrojnë 2 deri 3 orë. 

 Të vendosen domatet në kavanozë dhe tu hidhet sipër uthull. Kështu le të 

qëndrojnë një natë. 

 Të nesërmen le të largohet uthulla nga kavanoza dhe t’i shtohen domateve 

hudhra të ngrira dhe disa gjethe mint. Kavanoza të mbushet me vaj ulliri 

dhe të mbyllet. 

*** 

Domatet mund të përdoren pas 1-2 muaj. 

Domatet turrshi serohen zakonisht me peshk. 

Ushtrimi 8 
1. Të hapet dokumenti Alkimisti.doc. 

2. Titullit t`i caktohet stili Kapitulli. 

3. Titulli të vendoset në kornizë me trashësi 1 pt dhe me ngjyrë të kaltër. 

4. Të bëhet dhëmbëzimi i paragrafit ...Autori më i lexuar brazilian, Pauelo Coelho... 

djathtas dhe majtas për 2 cm dhe të vendoset në kornizë me trashësi ½ pt. 

5. Paragrafi. Nga botimi i parë i këtij libri..., të vendoset në kornizë me trashësi 1½. 

6. Të bëhet hijezimi 15 % i paragrafit të fundit. 

Teksti i formatizuar duhet të duket si më poshtë. 

Ekranizimi i romanit “Alkimisti” 

7. Shkruani emrin dhe mbiemrin tuaj në futer të dokumentit. Header-i dhe footer-i të jenë të 

larguar nga skaji i faqes për 1.5 cm. 

8. Fjalës Coelho, që gjenden në paragrafin e parë, t’i jepet një fusnotë me këtë përmbajtje: 

“Gati të gjitha romanet e këtij autori janë xhiruar edhe si filma”. Numërimi i fusnotave 

të bëhet me numra dhe vendosja të bëhet në fund të faqes përkatëse. 

9. Të ruhen ndryshimet e bëra në dokument si një fajll i ri me emrin Ekranizimet.doc dhe 

të mbyllet programi. 

10. Të hapet dokumenti Rrëfimet.doc. 

11. Të fshihet thyerja e faqes ndërmjet faqes 1 dhe 2. 

12. Në faqen 1,  në paragrafin që fillon me ...Sulmet ajrore ishin..., të fshihen shenjat për 

përfundimin e rreshtit. 

13. në paragrafin që fillon me ...Natyrisht që e dinin se sa... para fjalisë ...Ishte një natë e 

gjatë ..., të krijohet një paragraf i ri. 

14. Të krijohet një thyerje e faqes në pozitën para paragrafit Sulmet ajrore ishin.... 
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Ushtrimi 9 

1. Të krijohet një dokument i ri me qëllim që të shërbej si shabllon për shfrytëzime 

të më vonshme (Document Template). 

2. Margjinat e dokumentit të rregullohen kështu: 

lart, poshtë, djathtas:  2.5 cm 

majtas:  3.5 cm. 

3. Për tekstin e letrës të zgjedhën shkronjat Arial, me madhësi 14 pt. 

4. Të krijohet dokumenti në formën si në figurën e mëposhtme (për krijimin e 

fushave inseruese, shfrytëzoni tastet <CTRL>+<F9>). 

5. Ruajeni dokumentin në formatin Document Template, me emrin 

Regjistrimi.dot. Ky formular të ruhet në desktop. Të mbyllet programi Word. 

6. Të hapet shablloni i dokumenteve Regjistrimi.dot. Të plotësohen fushat me të 

dhënat tuaja personale dhe të ruhen këto ndryshime me emrin Fleta ime.doc. (Për 

kalim nëpër fushat e parapara për të dhëna, shfrytëzojeni tastin <F11>). 

Ushtrimi 10 

1. Të hapet dokumenti Kolonat.doc. 

2. Të insertohet figura Alkimisti.jpg si më poshtë. 

3. Të ndryshohet lartësia e figurës në 6.5 cm dhe të vendoset lidhja e ngushtë e  

figurës me tekst (Layout Tight) dhe të bëhet barazimi i saj i djathtas. 

4. Të kopjohet kjo fotografi dhe të vendoset edhe në pozitën para paragrafit Vitin e 

shkuar kritikët... 
5. Të formatizohet fotografia e kopjuar, ashtu që të paraqitet para tekstit. 

6. Mbi titullin Fishburne – aktor, skenarist dhe regjisor i “Alkimistit”, të insertohet 

data dhe të rreshtohet djathtas. 

7. Të ruhen ndryshimet e bëra në dokument. 

Ushtrimi 11 

1. Të krijohet tabela si më poshtë: 

 E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë 

08:00       

09:00       

10:00       

11:00       

12:00       

13:00       

14:00       

15:00       

16:00       

17:00       

 

2. Lartësia e rreshtave të bëhet 0.7 cm. 

3. Gjerësia e shtyllës së parë le të bëhet 1.2 cm, kurse e shtyllave të tjera 2 cm. 

4. Ngjyra e vijave të tabelës të bëhet e kaltërt. 

5. Të fshihet rreshti në të cilin shkruan 12:00. 
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6. Të bëhet hijezimi i rreshtit të parë me të përhimë 20 %. 

7. Rreshti i parë (ditët e javës) të paraqitet vertikalisht. 

8. Të ruhet dokumenti me emrin Orari.doc. të mbyllet programi. 

9. Të hapet një dokument i ri dhe të krijohet formulari si më poshtë. (Këshillë: Së 

pari krijoni një tabelë të rregullt me 4 shtylla dhe 5 rreshta. Pastaj, duke i shkrirë 

ose bashkuar qelizat, tabela mund të marrë formën e duhur). 

 

 
10. Të ruhet dokumenti me emrin Notesi.doc. 

Ushtrimi 12 

1. Për krijimin e letrave serike, të krijohet një fajll me emrin Lista.doc. 

2. Përmbajtja e këtij dokumenti le të jetë: 

 Titulli  Emri  Mbiemri  Adresa  Komuna 

 Znj. Arta Krasniqi Isa Boletini, nr. 54 Prishtinë 

 Dr. Jon Dukagjini Dardania 6/5, nr. 5 Prishtinë 

 Ing. Kela Pula G. Washington, nr. 49 Prizren 

 Z. Agon Halili Liria, nr. 33 Mitrovicë 

 Dr. Toska Berisha Ulpiana Bll. 7/3, nr.98 Pejë 

 Ecc. Albin Aliu Kodra e diellit, nr. 125 Prishtinë 

 Dr. Xhela Zhuri Drini, nr. 55 Prizren 

 Ing. Artan Haxhiu Iliria, nr. 56 Gjakovë 

 Znj. Sonila Kraja Qyteti studenti, nr. 56 Tiranë 

 

3. Të ruhet ky dokument në polderin C:\ECDL_Ushtrimet, me emrin Klientët.doc. 

4. Të mbyllet dokumenti Klientët.doc. 

5. Të hapet dokumenti Recept.doc. 

6. Në krye të dokumentit (një rresht më lart se titulli), të shkruhet ky tekst: 

<<Titulli>> 

<<Emri>>  <<Mbiemri>> 

<<Adresa>> 

<<Komuna>> 

7. Në dokumentin Recept.doc, të krijohen letrat serike. Si burim i të dhënave për 

letrat serike, të shfrytëzohen fushat përkatëse të fajllit Klientët.doc. 

8. Të ruhen këto letra serike me emrin Njoftimet.doc. 


