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AGJENCIA KOMBËTARE E PROVIMEVE 

 

 

PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE  

 

SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT  
 

Lënda: Ekonomi bërthamë                                                              Varianti A  
 

 Pyetjet me zgjedhje 

 

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

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

 

 Pyetjet me zhvillim 
 

 Në skemen e paraqitur të testit ,për pyetjet nga 11-20 jane dhene modele përgjigjesh të sakta.Nxënësit do të marrë pikët e 

merituara edhe nëse ai ka dhënë përgjigje me fjalë të tjera por që janë brënda konteksit të pergjigjes se  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 kërkohet nga pyetja ,atëhere atij do ti jepen te gjitha pikët maksimale me te cilat është vleresuar pyetja. 

 Nxenesi  do të marrë aq pikë sa është vleresuar pyetja edhe ne rast se ai ka dhënë më shumë pëërgjigje të sakta nga sa i 

kërkohen. 

 

11.                         3 pikë 

a) X -  burimet nuk janë përdorur në mënyrë eficente                                                             1pikë 

b) Y - burimet janë përdorur në mënyrë eficente  (kombinimi   më i mirë i burimeve           1pikë 

c) Z - burimet janë të pamjaftueshme                                                                                      1pikë 

 

 

12.                         3 pikë 

  

a) ∆% i Qd  =0%   Qdo=Qd1=80 

   1pikë 

             b) ∆% i P = 100%    ose      50%                                                                                             1pikë 

             c) Kërkesa plotësisht joelastike,  lakorja pingul me boshtin e abshisave ( x - ve)                1pikë 

 

13.             3 pikë 

a)Rritet.  1pikë 

b)Rritet.                                                                                                                                    1pikë 

  

            c) grafiku                                                                                                                                  1pikë 
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14.                3 pikë 

a) pronarët janë të lirë të marrin vendime të ndryshme                              1 pikë  
b) përfitojnë vetë të gjithë fitimin                    1 pikë 
c) pronari është njëkohësisht dhe menaxher(ndryshueshmëria)                  1 pikë 
d)  arritjet janë personale                                                                                1 pikë 
                                                                                                                      

  
15  3 pikë 
 

a) periudhë afatshkurtër prodhimi          1 pikë 
b)  APP =50 njësi produkti              1 pikë 
c)  MP=60 njësi produkti            1 pikë 
    

16.              3 pikë 

a)produketet  bujqësore –blegtorale , tregu i letrave me vlerë, etj    1 pikë 
b)shërbimet publike lokale ,ujë  energji elektrike, etj.    1 pikë 
c)celiku,automobilat,paisjet elektro- shtëpiake,naftë  bruto, etj.           1 pikë 
 

 
17.             3 pikë 

a) defiçitet buxhetore ulin investimet e firmave private; kjo sjell rënies e shpenzimeve  
tërësore; ulet prodhimi; rritet papunësia, etj.                                                 1 pikë 
b) qeveria mund të emetojë para për të mbuluar defiçitet buxhetore; kjo rrit kërkesën 
tërësore për mallra dhe shërbime kur sasia e mallrave në qarkullim është më e vogël se 
sasia e parave në qarkullim, kjo çon në rritjen e çmimeve- inflacion.                 1 pikë 
c) rritja e kërkesës për para nga qeveria mund të çojë në norma më të larta interes. 1 pikë 
 
18.             3 pikë 

a) GDP            1 pikë 
b) Inflacion            1 pikë 
c) Papunësi             1 pikë 
d)ciklet e biznesit             1 pikë 
e)bilanci i pagesave                                                                                                  1 pikë 
f) kursi i këmbimit                                                                                                    1 pikë 
 
19.  3 pikë 

a)paga-burimet njerëzore 1 pikë 
b)fitimi-sipërmarrja 1 pikë 
c)interesi-kapitali 1 pikë 
d)renta-toka 1 pikë 
e)taksat indirekte 1 pikë 
f) amortizimi                                                                                                             1 pikë 
(pika quhet edhe nëse nxënësi ka përmendur psh vetëm pagën dhe nuk ka cilësuar-burimet 
njerëzore) 
 
20                                                                                                                3 pikë 

a) Oferta monetare në këtë rast do të paksohet për 20 milion lekë.                   1 pikë 

b) Oferta monetare duke u rritur norma e rezervës së detyruar nga 10% në 20% do të 

ulet (multiplikatori nga 1/10% =10 do të shkojë në 1/20%=5).                      1 pikë 

c) Oferta monetare do të rritet duke qënë se norma e interesit nxit bankat e nivelit të 

dytë t`i drejtohen rifinancimit dhe  kështu  bankat mund të kreditojnë më shumë per  

individët dhe bizneset.                                                                                        1 pikë 


