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AGJENCIA KOMBËTARE E PROVIMEVE 

 

 

PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE 2016 

SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT  

 

Lënda: Ekonomi e thelluar                                                               Varianti A  
 

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. 
 

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 merr pikë në këto pyetje për saktësinë kur respekton respektivisht rradhën e kërkesave 

 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 
 

Pyetjet me zgjedhje 
 

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

Përgjigje e saktë varianti A B C A B A D C C     D D 

        

Pyetjet me zhvillim 
 

11.        3 pikë     
 

a) liria e konsumatorit për të vendosur si t’i shpërndajë shpenzimet ndërmjet mallrave dhe shërbimeve 

të ndryshme: 

Në ekonominë e tregut mundësohet / në ekonominë e komanduar kjo liri nuk mundësohet; 

b)   liria e punonjësve për të ndryshuar punën: 

Në ekonominë e tregut mundësohet / në ekonominë e komanduar kjo liri nuk mundësohet; 

c)  liria e punonjësve për të zgjedhur sindikatën ku do të anëtarësohen/për të shkuar ose jo në grevë: 

Në ekonominë e tregut mundësohet ose/në ekonominë e komanduar kjo liri nuk mundësohet; 

d) liria e individëve për të krijuar një biznes të ri: 

Në ekonominë e tregut mundësohet ose: në ekonominë e komanduar kjo liri nuk mundësohet;  

e) liria për të vendosur çfarë të prodhojnë/kur ta ndryshojnë strukturën e prodhimit:  

Në ekonominë e tregut mundësohet/në ekonominë e komanduar kjo liri nuk mundësohet; 

f) liria e kursimtarëve për të vendosur sa të kursejnë/ku t’i investojnë kursimet e tyre:  

Në ekonominë e tregut mundësohet/në ekonominë e komanduar kjo liri nuk mundësohet; 

g) etj. 
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Nxënësi vlerësohet me: 

3 pikë  Nëse shkruan tre dallime;    

OSE 

2 pikë  Nëse shkruan dy dallime; 

1 pikë  Nëse shkruan  një dallim;  

0 pikë Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 

 

12.     3 pikë        
a) nuk ndryshon   

b)  ulet/bie  

c)   

 

 S 

 S’ 

PE                         E 

 

PE’ D’ D 

  

                      QE 

Nxënësi vlerësohet me: 

 

3 pikë  Nëse shkruan çfarë ndodh me sasinë, me çmimin dhe ndërton saktë grafikun; 

OSE 

2 pikë Nëse shkruan çfarë ndodh me sasinë dhe ndërton saktë grafikun; 

OSE  Nëse shkruan çfarë ndodh me çmimin dhe ndërton saktë grafikun; 

OSE Nëse shkruan  çfarë ndodh me sasinë dhe çmimin;   

1 pikë Nëse shkruan  çfarë ndodh me sasinë; 

OSE Nëse shkruan  çfarë ndodh me çmimin;  

     OSE Nëse ndërton saktë grafikun; 

            0 pikë Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 

 

13. 2 pikë        
a) 25 

b) me humbje 

             

Nxënësi vlerësohet me: 

2 pikë  Nëse  shkruan: a) të ardhurat mesatare dhe b) nëse firma del humbje për numrin e punëtorëve të 

kërkuar;   

OSE 

1 pikë  Nëse shkruan të ardhurat mesatare;  

OSE  Nëse shkruan  se firma del me humbje; 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 

 

14. 3 pikë       
a) rritet; 

b) rritet; 

c) nuk ndryshon. 

Nxënësi vlerësohet me: 

3 pikë  Nëse shkruan çfarë ndodh me komponentin M1, ofertën monetare dhe depozitat; 

OSE 

2 pikë Nëse shkruan çfarë ndodh me komponentin M1 dhe  ofertën monetare; 

OSE  Nëse shkruan çfarë ndodh me komponentin M1 dhe depozitat; 

OSE  Nëse shkruan çfarë ndodh me ofertën monetare dhe depozitat; 

1 pikë  Nëse shkruan çfarë ndodh me komponentin M1.   
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OSE Nëse shkruan çfarë ndodh me ofertën monetare; 

OSE Nëse shkruan çfarë ndodh me depozitat; 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 

  

15.  3 pikë    
a) lakorja e kërkesës individuale zhvendoset djathtas  

b) nuk zhvendoset   

c) nuk zhvendoset 

Nxënësi vlerësohet me: 

3 pikë  Nëse shkruan çfarë ndodh me kërkesën individuale kur rritet çmimi i mallit zëvendësues në konsum, 

rritet numri i popullsisë dhe ulet çmimi i mallit; 

OSE 

2 pikë  Nëse shkruan çfarë ndodh me kërkesën individuale kur rritet çmimi i mallit zëvendësues në konsum  

dhe numri i popullsisë; 

OSE  Nëse shkruan çfarë ndodh me kërkesën individuale kur rritet çmimi i mallit zëvendësues në konsum  

dhe ulet çmimi i mallit; 

  OSE   Nëse shkruan çfarë ndodh me kërkesën individuale kur rritet rritet numri i popullsisë dhe ulet çmimi 

i mallit; 

1 pikë  Nëse shkruan çfarë ndodh me kërkesën individuale kur rritet çmimi i mallit zëvendësues në konsum;   

OSE  Nëse shkruan çfarë ndodh me kërkesën individuale kur  rritet numri i popullsisë; 

OSE  Nëse shkruan çfarë ndodh me kërkesën individuale kur  ulet çmimi i mallit; 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 

  

16. 3 pikë       
  

a)        600 

b)     3.000 

c)   10. 600 

Nxënësi vlerësohet me: 

      3 pikë Nëse shkruan saktë kërkesat a), b) dhe c).  

OSE 

    2 pikë Nëse  shkruan saktë kërkesat a) dhe b). 

OSE  Nëse shkruan saktë kërkesat a) dhe c). 

  Nëse shkruan saktë kërkesat b) dhe c). 

   Nëse shkruan saktë kërkesën a).  

1 pikë Nëse shkruan saktë kërkesën b).  

OSE Nëse shkruan saktë kërkesën c).  

0 pikë Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 

 

17.  3 pikë        
 

a) 3 

b) Humbje/ATC > P 

c) JO/Firma nuk duhet të vazhdojë prodhimin 

Nxënësi vlerësohet me: 

3 pikë Nëse gjen sasinë fitimmaksimizuese, situatën ku ndodhet firmës me këtë sasi dhe që prodhimi nuk 

duhet të vazhdojë; 

OSE 

2 pikë Nëse gjen sasinë fitimmaksimizuese dhe situatën ku ndodhet firma;   

OSE Nëse gjen sasinë fitimmaksimizuese dhe që prodhimi nuk duhet të vazhdojë; 

   Nëse llogarit gjen situatën ku ndodhet firma me këtë sasi dhe që prodhimi nuk duhet të vazhdojë; 

1 pikë Nëse gjen sasinë fitimmaksimizuese; 

OSE   Nëse gjen situatën ku ndodhet firmës me këtë sasi;  

       Nëse shkruan që prodhimi nuk duhet të vazhdojë; 

0 pikë Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
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18.  4 pikë      

 shpenzime për personelin/pagat e punonjësve të administratës; 

  interesat(norma e interesit) për shlyerjen e borxhit/interesi neto; 

 pagesat e transferueshme të individëve; 

 shpenzime mirëmbajtjeje-spitale/rrugë/shkolla; 

 subvencionet për fermerët/peshkatarët/ndihma ekonomike; 

  shpenzime për mbrojtjen sociale; 

  shpenzime për buxhetin vendor; 

  kompensimi i të përndjekurve/pronarëve; 

  shpenzime të tjera. 

Nxënësi vlerësohet me: 

4 pikë  Nëse shkruan  4 shembuj shpenzimesh korrente; 

OSE  

3 pikë  Nëse shkruan tre shembuj shpenzimesh korrente;   

2 pikë Nëse shkruan dy shembuj shpenzimesh korrente;  

1 pikë Nëse shkruan një shembull shpenzimesh korrente;   

0 pikë Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
 

19.  3 pikë    
 

a)   1. Llogaritet kostoja e shportës   

       Për vitin 2013 = çmimi i pjeshkëve x sasia e pjeshkëve + çmimi i patateve x sasia e patateve  

     = 11x10+6 x15 = 200 lekë 

      Për vitin 2014 = 9x10 +10 x15 =240 lekë 
   

a) 2.   Llogaritet CPI2014   

CPI e vitit 2014 =  =  = 120 

b. Norma e inflacionit për vitin 2014 =    =  = 20% 

Nxënësi vlerësohet me: 

3 pikë  Nëse  llogarit koston e shportës, CPI-së dhe normën e inflacionit për vitin 2014;  

OSE  

2 pikë  Nëse llogarit koston e shportës dhe CPI-në; 

OSE  Nëse llogarit koston e shportës dhe normën e inflacionit për vitin 2014;   

OSE  Nëse llogarit CPI-së dhe normën e inflacionit për vitin 2014;   

            1 pikë  Nëse llogarit koston e shportës;  

OSE   Nëse llogarit CPI-në; 

            OSE  Nëse llogarit normën e inflacionit për vitin 2014;  

     0 pikë Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.  

 

20. 3 pikë    
a) rritet;   

b) ulet; 

c) rritet. 
 

Nxënësi vlerësohet me: 

3 pikë  Nëse shkruan çfarë ndodh me normën e interesit, nivelin e investimeve dhe nivelin e papunësisë; 

OSE 

2 pikë Nëse shkruan çfarë ndodh me normën e interesit dhe nivelin e investimeve;  

OSE Nëse shkruan çfarë ndodh me normën e interesit dhe nivelin e papunësisë; 

OSE Nëse shkruan çfarë ndodh me nivelin  e investimeve dhe nivelin e papunësisë; 

1 pikë  Nëse shkruan çfarë ndodh me normën e interesit; 

OSE Nëse shkruan çfarë ndodh me nivelin e investimeve;  

OSE Nëse shkruan çfarë ndodh me nivelin e papunësisë; 

            0 pikë Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 


