
 

 

AGJENCIA KOMBËTARE E PROVIMEVE 
 

OLIMPIADA KOMBËTARE E HISTORISË 

Viti mësimor 2015-2016    Faza e dytë     Klasa 11 

 

Skema e vlerësimit të testit të historisë 

1.   

a)  

- Papa si autoriteti më i lartë i kishës, kishte të drejtën të kurorëzonte perandorët, duke treguar epërsinë e 

pushtetit fetar.             1 pikë 

- Në favor të kishës paguhej taksë e veçantë si në para, ashtu edhe në natyrë e njohur si “e dhjeta e kishës”. 

             1 pikë 

- U krijua një shtresë e fuqishme e feudalëve kishtarë, të quajtur “princa të kishës”.    1 pikë 

- Kisha mori në zotërim prona të pafundme.         1 pikë 

 

b)               2 pikë 

- Figura morale e kompromentuar e një pjese të klerikëve. 

- Humbje e vlerave të hershme të krijimit të saj. 

- Devijim i rolit të kishës në lidhje me nevojat shpirtërore dhe problemet e popullit. 

- Krijimi i strukturës së Inkuizicionit të Shenjtë dhe qëndrimi persekutor i saj tronditi besimin e njerëzve të 

thjeshtë. 

- Imazhi i kishës u cënua edhe nga të ashtuquajtura “letra falje” ose indulgjenca. 

Nxënësi fiton: 

2 pikë nëse shkruan dy nga të mësipërmet 

1 pikë nëse shkruan një nga të mësipërmet 

 

c)  

- Forcimi i monarkive kombëtare pikërisht në këtë periudhë.       1 pikë 

- Degëzimi i krishtërimit në ortodoksizëm dhe katolicizëm në vitin 1054.     1 pikë 

- Deshtimi i fushatave fetaro-ushtarake (kryqëzatave) që u organizuan posaçërisht për rritjen e autoritetit të 

kishës, por që në fakt patën efektin e kundërt duke e minuar këtë autoritet.     1 pikë 

- Presioni qe vinte nga Lindja ku përhapja e besimit islam, ngushtonte gjithnjë e më shumë hapësirat e 

krishtërimit.             1 pikë 

 

2.  

a)                       3 pikë 

Kalvini udhëhiqej nga tri parime: 

- Besimtari e ka të paracaktuar fatin 



- Familje dhe puna janë të shenjta 

- Vlerësimi i pasurisë dhe mos shpërdorimi i saj 

- Suksesi vjen përmes besimit dhe punës 

Nxënësi fiton: 

3 pikë nëse shkruan tre nga të mësipërmet 

2 pikë nëse shkruan dy nga të mësipërmet 

1 pikë nëse shkruan një nga të mësipërmet 

0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 

b) Pikëpamjet e Cvingli i kundërviheshin:         3 pikë 

- Papës 

- Kultit të shenjtorëve 

- Imazheve të shenjta 

- Korrupsionit moral të kishës 

Nxënësi fiton: 

3 pikë nëse shkruan tre nga të mësipërmet 

2 pikë nëse shkruan dy nga të mësipërmet 

1 pikë nëse shkruan një nga të mësipërmet 

0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 

 

c)          1 pikë  

 kalvinist 

 luteran 

 hygenot 

 

Nxënësi fiton: 

1 pikë nëse i shkruan të tria përgjigjet 

0 pikë nëse shkruan dy apo një nga të mësipërmet OSE përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare 

 

 

3.  

a)  1 pikë 

Italia 

b)  1 pikë 

Traktati i Fshehtë i Londrës 26 prill 1915 

c) Ballafaqoni pozicionin (fitues apo humbës) dhe ndryshimet territoriale që pësoi ky shtet, pas dy 

Konferencave të Paqeve, pas Luftës I dhe II Botërore.         

 

Konferenca e Paqes 1919 

Italia shtet fitues i Luftës I Botërore         1 pikë 

Italia mori Istrian, Tirolin e jugut dhe Trentinon.        1 pikë 



Konferenca e Paqes 1946 

Italia, shtet humbës i Luftës II Botërore;        1 pikë 

I jepej fund sovranitetit të Italisë, mbi Somalinë, Libinë, Eritrenë dhe Etiopinë;    1 pikë 

Ishujt e Rodosit dhe Dodekanezit i kalonin Greqisë;       1 pikë 

Gadishulli i Istrias i kaloi Jugosllavisë;         1 pikë 

Trieste fitoi status ndërkombëtar.          1 pikë 

 

4.    

Në datën 7 maj 1945, në Rejms, aleatët (Francë, Angli dhe SHBA-ja) nënshkruan aktin e kapitullimit të 

Gjermanisë.             1 pikë 

Në datën 8 maj 1945, në Berlin, ky akt u nënshkrua edhe nga BS-ja, për shkak të mungesës në aktin e 

ditës 7 maj.             1 pikë 

Nëse në dy datat e para ishin nënshkrimi i kapitullimit de jure, më 9 maj 1945, u dorëzua dhe garnizoni i 

fundit gjerman në Pragë.           1 pikë 

 

5.   

a)   

Perestrojka që  synonte ristrukturimin e ekonomisë  pra lejimin e konkurrencës dhe iniciativës së  lirë  në  

prodhimin e të  mirave materiale 

Glasnost që  synonte dëgjimin e opinionit publik dhe një lloj liberalizimi në politikat qeveritare. 

Nxënësi fiton: 

4 pikë nëse evidenton dy reformat me synimet përkatëse; 

3 pikë nëse evidenton dy reformat me synimin e njërës prej tyre; 

2 pikë nëse evidenton vetëm dy reformat; 

1 pikë nëse evidenton vetëm një nga reformat; 

0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 

 

 

b)   

Perestrojka 

- shteti nuk subvenciononte ndërmarrjet që  dilnin me humbje 

- ndërmarrjet ekonomike vet administroheshin dhe vetëfinancoheshin. 

- drejtuesit e ndërmarrjeve vendosnin për sasinë  e prodhimin, pagat e punëtorëve 

- lejimi i krijimit të  shoqërive të  përbashkëta në  industri, transport etj. 

- lejimi i krijimit të  ndërmarrjeve me kapital të  huaj duke inkurajuar firmat perëndimore. 

- reduktimi shpenzimeve ushtarake 

- reduktimi i rolit të  partisë  në  ekonomi 

Nxënësi fiton: 

4 pikë nëse shkruan katër nga të mësipërmet 

3 pikë nëse shkruan tre nga të mësipërmet 



2 pikë nëse shkruan dy nga të mësipërmet 

1 pikë nëse shkruan një nga të mësipërmet 

0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 

 

Glasnost 

- drejtimi të  vazhdonte të  ishte në  duart e partisë  por të  reduktohej roli i saj 

- rritja e rolit të  inteligjencës 

- kufizimi i censurës 

- lejimi i shprehjes së  mendimit 

- lejimi i votimit të  fshehtë  ku votohej për më  shumë  se një  kandidat 

- vendosja e formës presidenciale në  qeverisje. 

 

Nxënësi fiton: 

4 pikë nëse shkruan katër nga të mësipërmet 

3 pikë nëse shkruan tre nga të mësipërmet 

2 pikë nëse shkruan dy nga të mësipërmet 

1 pikë nëse shkruan një nga të mësipërmet 

0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare 

 

6.  

a)   

- Shfuqizimi i vendimeve të Traktatit të Paqes;       1 pikë 

- krijimi i Gjermanisë së madhe;         1 pikë 

- lufta ndaj komunizmit;           1 pikë 

- krijimi i hapësirave të nevojshme jetike për gjermanët.       1 pikë 

 

b)              

Konferenca e Mynihut u mbajt në shtator 1938;        1 pikë 

Britania, Gjermania, Italia dhe Franca.         1 pikë 

 

c)  

Kalimi i Sudeteve Gjermanisë;         1 pikë 

Zhvillimi i plebishitit në këto zona.          1 pikë 

 

d)             

Pranimi i kërkesës së Hitlerit për të marrë Sudetet pas bashkimit të Gjermanisë me Austrinë (Anshlus), 

konsiderohej nga Britania e Franca si një e drejtë e popullsisë gjermano folëse për vetëvendosje. 1 pikë 

Por pushtimi i Çekosllovakisë tregoi që synimi i Hitlerit ishte dominimi i gjithë Evropës nëpërmjet 

forcës. Kjo politikë do të përbënte një nga shkaqet e fillimit të Luftës së II-të Botërore.      1 pikë 

  


