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QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE 

 

 

PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE 2017 

 

SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT  

 

Lënda: Ekonomi bërthamë                                                                

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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Përgjigja e saktë 

Varianti A 
C B A D C B D A C C 

Përgjigja e saktë 

Varianti B 
D D A C C C B A 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 

 

Pyetja 11   3 pikë 
  

 rritja e të ardhurave; 

 ulja e çmimit të impulsit telefonik;   

 ulja e çmimit të mallit plotësues; 

 pritet që çmimi i mallit të rritet në të ardhmen;   

 telefonat celularë pëlqehen nga konsumatorët; 

 ulet çmimi i telefonave celularë; 

 rritja e çmimit të tabletave/ipad, etj.  
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Nxënësi fiton:  

3 pikë  Nëse shkruan tre faktorë; 

OSE 

2 pikë  Nëse shkruan dy faktorë; 

1 pikë  Nëse shkruan një faktor; 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 

 

Pyetja 12     3 pikë 
  

 

a)      
 

      

b) elastike 

 

c)  

       P  

D 

  

    Q 

Nxënësi fiton: 

3 pikë  Nëse llogarit saktë EP
D
, gjen si është kërkesa dhe ndërton saktë grafikun. 

OSE 

2 pikë  Nëse llogarit saktë EP
D
 dhe gjen si është kërkesa. 

2 pikë  Nëse llogarit saktë EP
D
 dhe ndërton saktë grafikun. 

2 pikë  Nëse gjen si është kërkesa dhe ndërton saktë grafikun. 

1 pikë  Nëse llogarit saktë EP
D
. 

1 pikë  Nëse gjen si është kërkesa. 

1 pikë  Nëse ndërton saktë grafikun. 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare 

 

Pyetja 13   3 pikë 
a) 10.5 

b) 7 

c) pas punëtorit të dytë. 

Nxënësi fiton:  

3 pikë  Nëse llogarit saktë dy produktet dhe gjen kur fillon veprimi i ligjit. 

OSE 

2 pikë  Nëse llogarit saktë një produkt dhe gjen kur fillon veprimi i ligjit. 

2 pikë Nëse llogarit saktë një produkt. 

1 pikë  Nëse llogarit saktë një produkt. 

1 pikë  Nëse gjen kur fillon veprimi i ligjit. 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare 

 

Pyetja 14   3 pikë 

 pavarësia vetjake në punë;   

 marrja e vendimeve në mënyrë të pavarur; 

 mundësia për të siguruar/maksimizuar fitimin; 

 mundësia për ta përdorur fitimin sipas dëshirës; 

 mundësia për të punuar në një punë që e pëlqejnë në të vërtetë; 

 fama personale; 

 punësimi i familjarëve; 

 liria për të zgjedhur kohën e punës, etj. 
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Nxënësi fiton:  

3 pikë  Nëse shkruan tre arsye 

OSE 

2 pikë  Nëse shkruan dy arsye 

1 pikë  Nëse shkruan një arsye  

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare 

 

Pyetja 15    3 pikë 
a)        

 shpenzimet e konsumatorëve fillojnë të  rriten;  

 firmat nisin të rrisin prodhimin; 

b)      

 rritja ekonomike;   

 papunësia; 

  rritet numri i të punësuarve. 

Nxënësi fiton:        
3 pikë  Nëse shkruan dy nga problemet makroekonomike dhe një  problem mikroekonomik nga situata; 

OSE 

2 pikë  Nëse shkruan dy nga probleme makroekonomike nga situata;  

2 pikë Nëse shkruan një problem makroekonomik dhe një mikroekonomik nga situata; 

1 pikë  Nëse shkruan një problem makroekonomik nga situata; 

1 pikë Nëse shkruan një problem mikroekonomik  nga situata; 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 

 

Pyetja 16     3 pikë 

 faktori i prodhimit kapital nënkupton kapitalin fizik/makineri/pajisje/ndërtesa prodhuese/ 

inventari/produkte në proces përpunimi/ gjysëmproduktet/lëndët e para; 

 kapitali paraqet mallra që prodhohen për të prodhuar mallra të tjerë; 

 përdoren për shumë procese prodhimi; 

 kapitali fizik përdoret nga firmat në biznes; 

 janë relativisht afatgjata në përdorim; 

Nxënësi fiton: 

3 pikë  Nëse shkruan tre tipare 

OSE 

2 pikë  Nëse shkruan dy tipare 

1 pikë  Nëse shkruan një tipar 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare 

 

Pyetja 17     3 pikë 
a) si njerëzit me të ardhura të larta, ashtu edhe ata me të ardhura të ulëta, paguajnë të njëjtën përqindje, 

pavarësisht sasisë së të ardhurave që marrin;  

b) kur taksapagues me të ardhura të larta, paguajnë përqindje më të ulët/ kur taksapagues me të ardhura më 

të ulëta paguajnë përqindje më të lartë; 

c) kur taksapagues me të ardhura më të larta, paguajnë përqindje më të lartë/ kur taksapagues me të 

ardhura më të ulëta paguajnë përqindje më të ulët; 

Nxënësi fiton: 

3 pikë  Nëse shkruan saktë tre përkufizimet; 

OSE 

2 pikë  Nëse shkruan dy përkufizime;  

1 pikë  Nëse shkruan një përkufizim; 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare 
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Pyetja 18     3 pikë 
a) 250 x 50 =  12500 

b) 250 x 40 =  10000 

c) GDP nominale përfshin mallrat dhe shërbimet përfundimtare të matura me çmime të 

ndryshueshme/korrente. GDP reale përfshin përfshin mallrat dhe shërbimet përfundimtare të 

matura me çmime të pandryshueshme/konstante.    

Nxënësi fiton: 

3 pikë   Nëse llogarit saktë dy GDP-të dhe gjen ndryshimin; 

OSE 

2 pikë  Nëse llogarit saktë një GDP dhe gjen ndryshimin; 

1 pikë  Nëse llogarit saktë një GDP;  

1 pikë  Nëse gjen ndryshimin; 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 

 

Pyetja 19   3 pikë 
  

a) rritet   

b) rriten 

c) rriten 

Nxënësi fiton: 

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. 

 

Pyetja 20    3 pikë 
  

a)  

1. programet e ndihmës sociale/bursa studimi, ndihma mjekësore, jetimoret, shtëpitë e të 

moshuarve, etj. 

2. asistencat sociale për të papunët; 

3. që rrisin të ardhurat  

4. që rrisin standardet e jetesës 

b)   stabilizimi i ekonomisë politikat fiskale. 

Nxënësi fiton: 

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 

 

 


