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Hugtök í stærðfræði: Albanska  
Koncepte të matematikës për klasën e 10 të 

 
Íslenska Albanska 
af handahófi i rastësishëm, i zgjedhur 
afsláttur ulje 
almenn brot thyesë 
aukastafir dhjetor, thyesë dhjetore 
ársvextir interes dhjetor 
bogi hark rrethor 
breidd e gjërë 
brot thyesë 
brún cep, kënd 
einfalda thjeshtësim 
einingar njësi, njësi matjeje 
einslaga e njëjtë 
ferhyrningur drejtkëndësh 
ferill përkul, lakoj (vijë e lakuar) 
ferningur katror   
fersentimetri centimetër katror 
fimmhyrningur pesëkëndësh 
fjórðungur kuadrant, çerek rrethi 
fjöldi themelor, kryesor (numër 

themelor) 
flatarmál zonë 
frumtala numërorë themelorë 
frumþættir numrat në seri (në vazhdim) 
fullstytta shkurtim thyese 
fullþátta ndaj në faktorë 
fækka pakësim, ulje, rënie 
gildi vlerë 
gildistafla tabelë vlere 
gleitt horn kënd i gjërë 
graf diagramë, skicë 
gráður shkallë, gradë 
hálfhringur gjysmërreth 
heildar totale 
heildarkostnaður shuma totale 
heiltala numër i plotë 
helmingur gjysëm 
hlið anë 
hliðarlengd gjatësi anësore 
hliðrun paralel i zëvendësueshëm 
hlutfall përpjestim, raport 
hlutfallsleg tíðni shpejtësi relative 
hluti pjesë 
hnit bashkërenduar 
hnitakerfi sistem i bashkërenduar 
horn qoshe 

Íslenska Albanska 
hornpunktur kulm (kulmi i trekëndëshit) 
hornrétt pingule 
hringgeiri sektor 
hringur rreth 
hvasst horn kënd i ngushtë 
innritaður i përfshirë 
jafna barazim (ekuacion) 
jafnhliða barabrinjës 
jafnlangar gjatësi të njëllojtë 
jöfnuhneppi barazim i njëkoshëm 
kassi kuti 
keila kon 
kúla top 
leggja saman mbledhje 
lausnarmengi zgjidhje e vendosur 
lengd gjatësi 
leysa jöfnu zgjidh (zbërthej) barazimin 
líkur probabilitet (mundësi) 
lína vijë 
línurit grafik, diagramë 
lítrar litra 
lægsta samfeldi shumëfishi më i vogël i 

përbashkët 
lækka ulje 
margfalda shumëfishim 
meðalaldur mesatarja e moshës 
meðaleinkunn mesatarja e notave 
meðalfjöldi shuma 
meðalhæð mesatraja e gjatësisë 
meðaltal mesatarja e numrave 
meðalþyngd mesataja e peshës 
mengi vë, vendos 
miðgildi mesore 
miðja qëndër 
miðpunktur qëndra e pikës së bashkimit 
miðstrengur diametër 
minnka ulje 
minnsti 
samnefnari    

pjestuesi më i vogël i 
përbashkët 

mismunandi të ndryshme 
myndrit grafik që tregon shkallën e 

rritjes ose të uljes 
mælikvarði shkallë, shkallëzim 
möttull sipërfaqja anësore 
námunda afrohem, përngjaj 
náttúrleg tala numër natyral 
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Íslenska Albanska 
nefnari pjesëtues 
oddatala numër tek 
píramídi piramid 
prósentur përqindja 
radíus rreze 
reglulegur i rregullt 
reikna llogaris 
reiknivél makinë llogaritëse 
rétt hlutfall proporcional i drejtë 
rétthyrndur katërkëndësh i drejtë 
rétthyrningur kënd i drejtë 
rúmmál vëllim 
rúmsentimetri centimetër kubik 
samsíðungur paralelogram 
sívalningur cilindër 
skífurit diagramë e ndarë në pjesë të 

barabarta 
skurðpunktur pika e ndërprerjes (kryqëzim) 
skyggð svæði zonë me hije (e hijëzuar) 
slétt tala numër çift 
spegillína kënd reflektues 
spegla reflektim 
staðalform shkencërisht e vërtetuar 
stytta shkurtoj 
stæða shpallje deklarate 
stærð masë 
tákn simbol 

Íslenska Albanska 
stök element (pjesë përbërëse) 
stöplarit tabelë pasqyruese 
summa shumë 
súlurit shtylla statistikore 
tafla tabelë, pasqyrë 
teljari numrator 
teningur/ar zar 
tíðasta gildi frekuenca më e vleftë 
tíðni frekuencë (shpejtësi) 
tíðnitafla tabelë frekuence 
tíundi hlutur i dhjetë  
trapisa trapez 
tugabrot thyesë dhjetore 
tugur dhjetë 
tölustafur numër 
ummál perimetër 
vegalengd largësi, distancë 
veldi fuqi 
vextir interes 
x-ás boshtet X -e 
y-ás boshtet Y 
yfirborð zonë sipërfaqësore 
yfirborðsflatarmál  sipërfaqja e tavolinës 
þáttur faktor, element 
þríhyrning trekëndësh 
þvermál diametër 

 
Orðalisti fyrir samræmd próf í stærðfræði: Orð tengd stærð og magni 
Íslenska    Albanska   
Létt léttara  Léttast  e lehtë më e lehtë shumë e lehtë 
Þungt Þyngra Þyngst  e rëndë  më e rëndë shumë e rëndë 
Langt  Lengra Lengst  e gjatë më e gjatë shumë e gjatë 
Stutt Styttra  Styst  e shkurtër më e shkurtër shumë e shkurtër 
Hátt Hærra Hæst  e lartë më e lartë shumë e lartë 
Fáir Færri  Fæstir  pak më pak pakica 
Margir  fleiri  Flestir  shumë më shumë shumica 
       
  Önnur hver çdo i dytë   
  Þriðja hver çdo i tretë   
  Fjórða hver çdo i katërt   
  Fimmta hver çdo i pestë   
       
  Fyrsti  i pari   
  Annar  i dyti   
  Þriðji  i treti   
  Fjórði  i katërti    
  Fimmti  i pesti   
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