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AGJENCIA KOMBËTARE E PROVIMEVE 

 

 

PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE 2016 

SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT  

 

Lënda: Ekonomi bërthamë                                                               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 A B C D D A C C A 

 

Pyetjet me zhvillim 
 

11. 3 pikë           
a)   

 çfarë do të prodhohet dhe në ç’sasi do të prodhohet/çfarë do të prodhohet; 

 si/në ç’mënyrë do të prodhohet/si do t’i bashkërendojë faktorët e prodhimit; 

b) për kë do të prodhohet/kush i përdor të mirat dhe shërbimet; 

Shënim: kërkesa a) nuk vlerësohet nëse shkruan vetëm pjesën “në ç’sasi do të prodhohet”. 

Nxënësi vlerësohet me: 

3 pikë  Nëse shkruan saktë çfarë, si dhe për kë do të prodhohet, sipas përkatësisë në kërkesë; 

OSE 

2 pikë  Nëse shkruan saktë çfarë dhe si  do të prodhohet, sipas përkatësisë në kërkesë; 

DHE  Nëse shkruan saktë çfarë dhe për kë  do të prodhohet, sipas përkatësisë në kërkesë; 

2 pikë  Nëse shkruan saktë si dhe për kë do të prodhohet, sipas përkatësisë në kërkesë; 

1 pikë  Nëse shkruan çfarë prodhohet; 

DHE  Nëse shkruan si do të prodhohet; 

DHE  Nëse shkruan për kë do të prodhohet/ kush i përdor të mirat dhe shërbimet; 

0 pikë Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
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12. 3 pikë      
a) bie/ulet 

b) rritet 

c)   

       S 

     S’    

 

P E  

  

PE’     D 

  

         QE    QE’ 

 

Nxënësi vlerësohet me: 

3 pikë  Nëse shkruan çfarë ndodh me PE, me QE dhe ndërton saktë grafikun.  

OSE 

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

DHE Nëse shkruan çfarë ndodh me QE dhe ndërton saktë grafikun; 

DHE Nëse shkruan  çfarë ndodh me PE dhe ndërton saktë grafikun; 

1 pikë Nëse shkruan  çfarë ndodh me PE;  

DHE Nëse shkruan  çfarë ndodh me QE;  

DHE Nëse ndërton saktë grafikun; 

            0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 

 

13. 3 pikë  
  

a)  tavan 

b)  mungesë oferte/tepricë kërkese 

c)    

- rradhë të gjata 

- humbje kohe 

- lulëzimi i tregut të zi 

- korrupsion/mitmarrje 

             

Nxënësi vlerësohet me: 

3 pikë  Nëse  shkruan respektivisht saktë llojin e çmimit, çfarë do të ndodhë në treg dhe një pasojë 

negative 

OSE 

2 pikë  Nëse shkruan respektivisht saktë llojin e çmimit dhe çfarë do të ndodhë në treg;   

DHE  Nëse shkruan respektivisht saktë llojin e çmimit dhe një pasojë negative; 

DHE  Nëse shkruan respektivisht saktë çfarë do të ndodhë në treg dhe një pasojë  negative; 

1 pikë  Nëse shkruan saktë llojin e çmimit; 

DHE  Nëse shkruan respektivisht saktë çfarë do të ndodhë në treg;  

DHE  Nëse shkruan respektivisht saktë një pasojë negative; 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 

 

14.     3 pikë         
a) 6.9 

b) 3 

c) Fitimi është1400   

 

Nxënësi vlerësohet me: 

3 pikë  Nëse shkruan të ardhurat mesatare të firmës, koston mesatare e ndryshueshme  dhe fitimin e 

firmës;  
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OSE 

2 pikë Nëse shkruan të ardhurat mesatare të firmës dhe  koston mesatare e ndryshueshme; 

DHE  Nëse shkruan të ardhurat mesatare të firmës dhe fitimin e firmës; 

1 pikë  Nëse shkruan koston mesatare e ndryshueshme dhe fitimin e firmës; 

DHE  Nëse shkruan të ardhurat mesatare të firmës; 

DHE  Nëse shkruan koston mesatare e ndryshueshme; 

DHE  Nëse shkruan fitimin e firmës;  

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 

  

15.  3 pikë    
a) rriten 

b) rriten 

c)  ulet 

Nxënësi vlerësohet me: 

3 pikë  Nëse shkruan çfarë ndodh me pagat, investimet dhe papunësinë; 

OSE 

2 pikë  Nëse shkruan çfarë ndodh me pagat dhe investimet;   

DHE Nëse shkruan çfarë ndodh me pagat dhe papunësinë; 

DHE Nëse shkruan çfarë ndodh me investimet dhe papunësinë; 

1 pikë  Nëse shkruan çfarë ndodh me pagat; 

DHE Nëse shkruan çfarë ndodh me investimet;  

DHE Nëse shkruan çfarë ndodh me papunësinë; 

      0 pikë Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 

  

16. 3 pikë      
a) Ortakët janë individualisht përgjegjës për të gjitha detyrimet që ka firma;  

b) Kur njëri nga ortakët tërhiqet nga biznesi/vdes, firma me ortakë ligjërisht merr fund. Nëse do të  

vazhdojë, duhet të nënshkruhet një marrëveshje partneriteti e re;  

c) Institucione të specializuara shtetërore u kërkojnë korporatave të japin një informacion të plotë e të 

hapur për financat dhe veprimet e tyre ndaj çdo personi që dëshiron të njihet me to. Informacioni për 

investitorët mund t’u vlejë edhe konkurentëve. 

Nxënësi vlerësohet me: 

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

OSE 

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

DHE saktë kërkesat a) dhe c); 

DHE saktë kërkesat b) dhe c); 

      1 pikë Nëse shkruan saktë kërkesën a);  

DHE Nëse shkruan saktë kërkesën b);  

DHE Nëse shkruan saktë kërkesën c);  

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 

 

17.  3 pikë       
a)   30  

b)   20 

c)    4 

Nxënësi vlerësohet me: 

3 pikë Nëse llogarit saktë për punën produktin marxhinal, koston marxhinale dhe nivelin e punës për 

numrin e punëtorëve të kërkuar; 

2 pikë Nëse llogarit saktë për punën produktin marxhinal dhe koston marxhinale për numrin e punëtorëve të 

kërkuar;   

DHE Nëse llogarit saktë për punën produktin marxhinal  dhe nivelin e punës për numrin e punëtorëve të 

kërkuar; 
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DHE Nëse llogarit saktë për punën koston marxhinale dhe nivelin e punës për numrin e punëtorëve të 

kërkuar;     

OSE 

1 pikë Nëse llogarit saktë për punën produktin marxhinal për numrin e punëtorëve të kërkuar; 

      DHE Nëse llogarit saktë për punën koston marxhinale për numrin e punëtorëve të kërkuar; 

DHE Nëse llogarit saktë për punën produktin marxhinal, koston marxhinale dhe nivelin e saj për numrin e 

punëtorëve të kërkuar; 

      0 pikë Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 

 

18.  3 pikë     
a)  menaxhere; 

b) arbitër; 

c) pjesëmarrëse; 

Nxënësi vlerësohet me: 

3 pikë  Nëse shkruan rolin e qeverisë në situatat a), b) dhe c); 

2 pikë  Nëse shkruan rolin e qeverisë në situatat a) dhe b);   

OSE  Nëse shkruan rolin e qeverisë në situatat a) dhe c); 

OSE  Nëse shkruan saktë rolin e qeverisë në situatat b) dhe c); 

OSE  

1 pikë Nëse shkruan rolin e qeverisë në situatën a; 

OSE Nëse shkruan rolin e qeverisë në situatën b); 

OSE Nëse shkruan rolin e qeverisë në situatën c); 

0 pikë Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 

 

19.    3 pikë   
a)   ul taksat.  

b)   rrit shpenzimet. 

c)     

- ul normën e kontos; 

- ul normën e rezervës së detyrueshme; 

- blen letra me vlerë; 

Nxënësi vlerësohet me:  

3 pikë  Nëse shkruan dy politikat që duhet të përdorë qeveria dhe një instrument monetary;  

OSE  

2 pikë  Nëse shkruan dy politikat që duhet të përdorë qeveria;  

OSE  Nëse shkruan një politikë që duhet të përdorë qeveria dhe një instrument monetar;  

1 pikë  Nëse shkruan një politikë që duhet të përdorë qeveria; 

OSE  Nëse shkruan një instrument monetar;      

 0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.  

 

20. 3 pikë    
 

a) nuk përfshihet në GDP; 

b) përfshihet në GDP sepse është produkt përfundimtar;    

Nxënësi vlerësohet me: 

3 pikë Nëse tregon përfshirjen ose jo në GDP të dy produkteve të dhënë dhe argumentin për produktin e 

kërkesës b); 

OSE 

2 pikë  Nëse tregon përfshirjen ose jo në GDP të njërit prej produkteve të dhënë dhe argumentin për 

produktin e kërkesës b); 

1 pikë  Nëse tregon përfshirjen ose jo në GDP të njërit prej produkteve të dhënë; 

OSE  Nëse jep argumentin e përfshirjes ose jo në GDP të produktit të dhënë në kërkesën b); 

0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 


