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PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE 2018 
SESIONI I 

 

SKEMA E VLERËSIMIT          VARIANTI  A 

   
Lënda: Ekonomi bërthamë 

                                                              
 

Udhëzime të përgjithshme 
  

 Për pyetjet me zgjedhje përgjigja e saktë vlerësohet me 1pikë.  

 Për pyetjet me zhvillim, përgjigjet konsiderohen orientuese dhe në skemë parashikohen variantet e 

mundshme të përgjigjeve të nxënësve.  

 

Shënim: Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë, jep një shpjegim që nuk e përmban 

modeli i  përgjigjes, por që komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë. 

 

 

Pyetjet me zgjedhje 

 

 

Numri i pyetjes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

 

 

Pyetjet me zhvillim 

 

 

Pyetja 11       3 pikë 

 

a) Konsumatori (familja) 

b) Bizneset (firmat) 

c) Qeveria  

  

3 pikë   Nëse shkruan tre subjekte; 

OSE 
2 pikë   Nëse shkruan dy subjekte; 

1 pikë  Nëse shkruan një subjekt; 

0 pikë   Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
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Pyetja 12     3 pikë  

        

a) Pe=6 500 

b) Për çmimet1 000/ 2500/ 4000 

c) Për çmimin 10 000 njësi paraje ngelen 1 500 vende bosh 
 

3 pikë   Nëse shkruan saktë përgjigjet respektivisht për të tria kërkesat a), b) dhe c);  

OSE 

2 pikë   Nëse shkruan saktë përgjigjet për dy nga kërkesat; 

1 pikë   Nëse shkruan saktë vetëm njërën nga kërkesat; 

0 pikë   Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.  
 

 

 

Pyetja 13     3 pikë   

  

 ulja e çmimit të motorrave të ujit, 

 rritja e çmimit të faktorëve të prodhimit për prodhimin e tyre, 

 rritja e taksave nga qeveria, 

 rritja e çmimit të biçikletave të ujit, 

 teknologjia e vjetruar. 
 

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  14       3 pikë  

  

a) të ardhurat nga puna janë 215 000 

b) të ardhurat nga pasuria janë 45 000 + 3000= 48 000 

c) vlera totale e pasurisë është 13 600 000 (5 milion+ 8 milion+ 600 000 ) 
 

3 pikë  Nëse shkruan saktë përgjigjet respektivisht për të tria kërkesat a), b) dhe c);  

OSE 

2 pikë  Nëse shkruan saktë përgjigjet për dy nga kërkesat; 

1 pikë  Nëse shkruan saktë vetëm njërën nga kërkesat; 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
 

 

 

Pyetja 15     3 pikë    
 

a) TC=TFC+TVC=(AFC*Q)+(AVC*Q)=(10*240)+(12*240)=5280 lekë 

b) Firma realizon fitim sepse: Fitimi (∏)= TR-TC =(P*Q)-(ATC*Q)= (24*240)-(22*240)=5760-

5280=480 

c) Kostoja totale kur Q=0 është 2400, sepse për Q=0, TC=TFC 
 

3 pikë  Nëse shkruan saktë përgjigjet respektivisht për të tria kërkesat a), b) dhe c);  

OSE 

2 pikë  Nëse shkruan saktë përgjigjet për dy nga kërkesat; 

1 pikë  Nëse shkruan saktë vetëm njërën nga kërkesat; 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
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Pyetja  16      3 pikë     

a)   

 çmim kërkuese, 

 ofrojnë produkte të diferencuara. 

b)  

 lehtësia e hyrje-daljes në treg për konkurrencën monopolistike/vështirësia e hyrje daljes në treg 

për oligopolin (pengesa ekonomike, ligjore, etj.) 

 numri i madh i firmave në treg për konkurrencën monopolistike/numri i vogël i firmave në treg 

për oligopolin. 

 fuqia e vogël e firmave të konkurrencës së plotë/fuqia e madhe e firmave në oligopol. 

 

3 pikë  Nëse identifikon dy tipare të përbashkëta dhe një dallim; 

OSE 
2 pikë          Nëse identifikon një tipar të përbashkët dhe një dallim OSE dy tipare të përbashkëta; 

1 pikë          Nëse identifikon një tipar të përbashkët OSE një dallim; 

0 pikë          Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare 

 

 

 

Pyetja 17     3 pikë   
       

 Shumë njerëz nuk do të mund të paguanin çmimet e shërbimit privat; 

 Nëse një pjesë mundet të paguajë, do të bënin më shumë shpenzime me përfitime afatshkurtra, por 

që ky shërbim ua sjell në periudhë afatgjatë; 

 Nga shërbimi publik do të përfitojë e gjithë shoqëria, jo vetëm një pjesë e saj. 

 

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 18   3 pikë  
          

Model përgjigjeje: 

a) Papunësi friksionale 

b) Papunësi strukturore 

c) Papunësi friksionale 

 

3 pikë   Nëse shkruan saktë përgjigjet respektivisht për të tria kërkesat a), b) dhe c);  

OSE 
2 pikë   Nëse shkruan saktë përgjigjet për dy nga kërkesat; 

1 pikë   Nëse shkruan saktë vetëm njërën nga kërkesat; 

0 pikë   Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
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Pyetja 19    3 pikë   

    
a) nuk përfshihet 

b) nuk përfshihet 

c) përfshihet 

 

3 pikë   Nëse shkruan saktë përgjigjet respektivisht për të tria kërkesat a), b) dhe c);  

OSE 
2 pikë   Nëse shkruan saktë përgjigjet për dy nga kërkesat; 

1 pikë   Nëse shkruan saktë vetëm njërën nga kërkesat; 

0 pikë   Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 

 

 

Pyetja 20     3 pikë  

  

Model përgjigjeje: 

a) politikë fiskale zgjeruese 

b) politikë zgjeruese 

c) politikë shtrënguese 

 

3 pikë   Nëse shkruan saktë përgjigjet respektivisht për të tria kërkesat a), b) dhe c);  

OSE 
2 pikë   Nëse shkruan saktë përgjigjet për dy nga kërkesat; 

1 pikë   Nëse shkruan saktë vetëm njërën nga kërkesat; 

0 pikë   Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 

 

 


