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AGJENCIA KOMBËTARE E PROVIMEVE 

 

 

PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE  

 

SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT  

 

Lënda: Ekonomi e thelluar                                                            Varianti B  

Udhëzime të përgjithshme 

 Testi përmban në total 40 pikë. 

 Testi ka 20 pyetje: 10 me zgjedhje dhe 10 me zhvillim. 

 Për pyetjet me zgjedhje përgjigjja e saktë vlerësohet me një pikë. 

 Për pyetjet me zhvillim janë dhënë modele përgjigjesh të sakta. 

 Pyetjet me zgjedhje 

 

Numri i Pyetjes 3 5 6 7 11 12 14 17 18 20 

Përgjigja e saktë A B B A A A A D D C 

 

 

 

 Pyetjet me zhvillim 

 

Shënim:  
 Në skemën e vlerësimit të testit, për pyetjet me zhvillim janë dhënë modele përgjigjesh të sakta. Nxënësi 

do të marrë pikët e merituara edhe nëse ai ka dhënë përgjigje me fjalë të tjera por që janë brenda 

kontekstit të përgjigjes së saktë.  

 Në pyetjet me zhvillim, ku kërkohen dy, tre apo katër nga të gjitha përgjigjet e sakta të mundshme, në rast 

se nxënësi ka dhënë aq përgjigje të sakta sa i kërkohen nga pyetja, atëherë atij do t’i jepen të gjitha pikët 

maksimale me të cilat është vlerësuar pyetja. 

 Nxënësi do të marrë aq pikë sa është vlerësuar pyetja edhe në rast se ai ka dhënë më shumë përgjigje të 

sakta nga sa i kërkohen.  

 Nxënësi merr pikë duke dhënë përgjigje sipas formimit të tij edhe nga lëndët e tjera. Kalimi nga njëra pikë 

te tjetra e një problemi nuk e ndëshkon në pikëzim, pasi ato lidhen me njëri-tjetrin 

 

1.  Model përgjigjeje: 

a)  forcat e tregut(kërkesa dhe oferta) 

b) forca institucionale(qeveria dhe sindikatat) 

c) forcat sociologjike(tradita/ zakone/kultura/diskriminimi). 

3 pikë  Nëse shkruan saktë të tria përgjigjet e kërkesave 

OSE 

2 pikë  Nëse shkruan saktë dy nga përgjigjet e kërkesave 

1 pikë  Nëse shkruan saktë një nga përgjigjet e kërkesave 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare 

 

2.   Model përgjigjeje: 
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a) Q=4  MR=MC. 

b) Q=4  AR=140 

c) 40 njësi paraje       Për Q=4 (firma del me fitim) 

3 pikë  Nëse shkruan saktë të tria përgjigjet e kërkesave 

OSE 

2 pikë  Nëse shkruan saktë dy nga përgjigjet e kërkesave 

1 pikë  Nëse shkruan saktë një nga përgjigjet e kërkesave 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare 

 

3.  A)  Përjashtuese dhe rivale  

4.   Model përgjigjjeje: 

a) para në dorë (monedhat  dhe kartmonedhat); 

b) depozitat pa afat; 

c) çeqet pa afat. 

- 3 pikë  Nëse shkruan saktë të tria përgjigjet e kërkesave 

OSE 

- 2 pikë  Nëse shkruan saktë dy nga përgjigjet e kërkesave 

- 1 pikë  Nëse shkruan saktë një nga përgjigjet e kërkesave 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare 

5.   B) GDP  e Italisë dhe GNP e Shqipërisë 

6.   B) 8.000  
7.  A)  Siguria ekonomike  

8.   Model përgjigjjeje:            

Përgjigje: 

a) GDP nominale e vitit 2011 është 18 950 

b) GDP reale e vitit 2011 është 18 600 

c) Deflatori i GDP-së është 101.8/koeficienti 1.8% 

9.  Model përgjigjeje:  

a) efekti i bilancit real ose i pasurisë; 

b) efekti i normave të interesit; 

c) efekti i tregtisë së jashtme.  

3 pikë  Nëse shkruan saktë të tria përgjigjet e kërkesave 

     OSE 

2 pikë  Nëse shkruan saktë dy nga përgjigjet e kërkesave 

                        1 pikë  Nëse shkruan saktë një nga përgjigjet e kërkesave 

 0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare 

10.   Model përgjigjeje:       

a) Zonat preferenciale; 

b) Zonat e tregëtisë së lirë; 

c) Bashkimi doganor; 

d) Tregu i përbashkët; 

e) Bashkimi ekonomik; 

f) Bashkimi monetar; 

g) Bashkimi politik. 

3 pikë  Nëse shkruan saktë tre faza integrimi 

OSE 

2 pikë  Nëse shkruan saktë dy  faza integrimi 

1 pikë  Nëse shkruan saktë një  fazë 

0 pikë Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare 

 

11.   A)  vendet anëtare kanë harmonizim të politikave ekonomike 

12.   A) përfitimi 
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13. Model përgjigjjeje           

   

a) madhësia me të cilën rritet kostoja e prodhimit kur rritet prodhimi; 

b) sasia e produktit të gatshëm që firma mund të mbajë në ruajtje; 

c) natyra e produktit; 

d) periudha kohës( të shkurtëra ose të gjata). 

       3 pikë  Nëse shkruan saktë të tria përgjigjet e kërkesave 

OSE 

2 pikë  Nëse shkruan saktë dy nga përgjigjet e kërkesave 

1 pikë  Nëse shkruan saktë një nga përgjigjet e kërkesave 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare  

14.       A) zëvendësues 
15. Model përgjigjeje:          

     

a) 15 njësi grurë nga e cila është hequr dorë; 

b) prirje rritëse e prodhimit të veshjeve; 

c) prirje rënëse për prodhimin e grurit. 

- 3 pikë  Nëse shkruan saktë të tria përgjigjet e kërkesave 

OSE 

- 2 pikë  Nëse shkruan saktë dy nga përgjigjet e kërkesave 

- 1 pikë  Nëse shkruan saktë një nga përgjigjet e kërkesave 

- 0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare 

          

16. Model përgjigjjeje           

   

a) rritet  

b) ulet 

c)   

 
 

 

- 3 pikë  Nëse shkruan saktë të tria përgjigjet e kërkesave( c-ja është paraqitja grafike) 

OSE 

- 2 pikë  Nëse shkruan saktë dy nga përgjigjet e kërkesave 

- 2 pikë Nëse shkruan saktë një nga kërkesat (a ose b)dhe grafikun 

- 1 pikë  Nëse shkruan saktë një nga përgjigjet e kërkesave 

- 1 pikë  Nëse ndërton saktë grafikun 

- 0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare  
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17. D) një rënie me më shumë se 1% në sasinë e kërkuar 

18. D) zhvendoset majtas poshtë 

19. Model përgjigjeje: 

a) përgjegjësia e pakufizuar; 

b) mundësi të kufizuara(për të punësuar shumë punëtorë mungesa e burimeve menaxheriale); 

c) kufizimi në përmasa (dhe në ritmet e rritjes); 

d) kur një biznes falimenton;  

e) kufizueshmëria në madhësinë e kapitalit; 

f) pamundësia për të marrë hua nga të tjerët dhe nga bankat; 

g) kur pronari vdes, biznesi pushon së ekzistuari etj. 

3 pikë  Nëse shkruan saktë të tria përgjigjet e kërkesave 

OSE 

2 pikë  Nëse shkruan saktë dy nga përgjigjet e kërkesave 

1 pikë  Nëse shkruan saktë një nga përgjigjet e kërkesave 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare 

 

20.  C) publike dhe private 

 

 

 

 


