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QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE 

 

PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE 2018 

SESIONI I 

 

SKEMA E VLERËSIMIT 

 

Lënda: Ekonomi e thelluar  
 

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  C A D C C B D C  C  A 

 

 

Pyetjet me zhvillim 

 

Pyetja 11       3 pikë  

 

a) elasticitet oferte 

b) 1.8 

c) EP
S 

>1 

    

3 pikë   Nëse shkruan saktë përgjigjet 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. 

 
Shënim: Nxënësi e fiton pikën për kërkesën b, me cilëndo mënyrë ta gjejë elasticitetin. 

Nxënësi e fiton pikën për kërkesën c, nëse ndërton grafikun. Nuk penalizohet nëse nuk shkruan: EP
S
>1 
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Pyetja 12     3 pikë    

       

a) Që të gjejmë sasinë optimale firma duhet të plotësojë kushtin që MR=MC  

Q optimale =3, sepse     MR=25;   MC=25 

b)  Të ardhurat mesatare AR =TR/Q        105/3=35 

c)  Firma del me fitim, sepse TR>TC          105>95;   ajo duhet ta vazhdojë prodhimin. 

    

3 pikë   Nëse shkruan saktë përgjigjet 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. 

  
Shënim: Nxënësi e fiton pikën për kërkesën a nëse shkruan rrugën dhe rezultatin. NUK merr pikë nëse 

shkruan vetëm formulën ose vetëm rezultatin. 

 

  

Pyetja 13     3 pikë    

a) ulet nga y1 te y2 

b) nuk ndryshon/mbetet konstant 

c)   

           

 

 

 

    

3 pikë   Nëse shkruan saktë përgjigjet 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  14       3 pikë    

a) shpenzimet totale të firmës janë 212 000 dollarë; 

b) të ardhurat e firmës janë 240 000 dollarë; 

c) fitimi i firmës është 28 000 dollarë; 

3 pikë   Nëse shkruan saktë përgjigjet 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 15     3 pikë    

a) 1 000x1 500+1 500x300=600 000 

b) 1000x100+15 000x150=325 000 

c) (600 00/325 000) *100 =184.6  ose 1.84% 

 

3 pikë   Nëse shkruan saktë përgjigjet 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  16       3 pikë     

a) ndryshon, sepse shuma 5 milionë në M1  pakësohet. 

b) ndryshon,  sepse shuma 5 milionë në M2 ose M3 shtohet. 

c) nuk do të ndryshojë.  

 

3 pikë   Nëse shkruan saktë përgjigjet 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 17       3 pikë  
 

 ulja e çmimit të laptopëve në treg/zëvendësues të kompjuterëve 

 ulja e të ardhurave të konsumatorëve në treg 

 ulja e kërkesës për kompjuterët, sepse nuk parapëlqehen më shumë se laptopët  

 ulja e numrit të  blerësve në treg. 

 

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. 
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Pyetja 18    4 pikë           

a)  Përcaktojmë shportën e mallrave sipas peshës që këto mallra  zënë; 

b) Vendosim çmimet e mallrave si i ka përcaktuar tregu; 

c) Llogarisim koston e mallrave duke shumëzuar çmimin me sasinë e çdo malli të shportës; 

d) Zgjedhim një vit bazë;  

e) Llogarisim normën e inflacionit. 

 

4 pikë   Nëse shkruan katër hapat; 

3 pikë   Nëse shkruan tre nga hapat; 

OSE 

2 pikë   Nëse shkruan dy nga  hapat; 

1 pikë   Nëse shkruan një hap; 

0 pikë   Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.    

 

Pyetja 19     2 pikë   

 ulet çmimi i produktit; 

 përmirësohet teknologjia e prodhimit të tij; 

 rritet cilësia e produkteve në treg. 

 

2 pikë  Nëse shkruan dy dukuri; 

OSE 

1 pikë  Nëse shkruan një dukuri; 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 

 

Pyetja 20      3 pikë   

 të ardhurat kombëtare bruto; 

 indeksi i zhvillimit njerëzor;  

 standardi i jetesës/norma e varfërisë/konsumi për frymë i energjisë; 

 treguesit e jetëgjatësisë/vdekshmëria foshnjore/; 

 niveli i analfabetizmit/arsimimit/; 

 shkalla e urbanizimit/rritja e pjesës së popullsisë që jeton në qytet etj.; 

 

3 pikë   Nëse shkruan tre tregues; 

OSE 

2 pikë   Nëse shkruan dy tregues; 

1 pikë   Nëse shkruan një tregues; 

0 pikë   Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 


