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PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE 2013 

 
SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT  

 
Lënda: Ekonomi e Thelluar        Varianti A 
 
 29  qershor 2013             
 
• Pyetjet me zgjedhje 
• Pyetjet me zgjedhje vlerësohen nga  1 pikë. 
 

 
Numri i Pyetjes 
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2 
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5 

 
6 

 
7 
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Përgjigja e saktë 
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B 

 
A 

 
C 

 
A 

 
B 

 
D 

 
C 

 
D 
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• Pyetjet me zhvillim 
 
� Në skemën e vlerësimit të testit, për pyetjet nga 11 – 20  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 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.  

11.              3 pikë 
a) Kërkesa për sendet e luksit është elastike, sepse sasia që konsumatorët blejnë do të varet shumë nga çmimi i 

tyre.                        1 pikë 
b) Kur vlera e elasticitetit të të ardhurave është negative do të thotë se me rritjen e të ardhurave konsumatori blen 

më pak nga ky mall (të mirat inferiore)        1 pikë 
c) Sa më e madhe është pjesa e të ardhurave që shpenzohen për një mall, aq më shumë do të ulet konsumi kur 

çmimi i tij rritet(Kërkesa është elatike)        1 pikë 
Sa më e vogël pjesa e të ardhurave që shpenzohen për një mall, aq më pak elastike është kërkesa për këtë mall 
             1 pikë 

12.              2 pikë 
a) 10 (MU=�TU/�Q=80-70/4-3=10/1=10) ose përkufizimi i dobisë marxhinale   1 pikë 
b) pas njësisë së dytë           1 pikë 

13.               3 pikë 
a)    1.25  (ES

P=%#QS/%#P ; %#QS=25  %#P=20 ;  ES
P= 25/20= 1.25)      1 pikë 

        
b)   është elastike           1 pikë 
c)    Faktorët:      
       Madhësia me të cilën rritet kostoja e prodhimit kur rritet prodhimi.     1 pikë 
       Sasia e produktit të gatshëm që firma mund të mbajë në ruajtje.     1 pikë 
       Natyra e produktit.           1 pikë 
     Periudha e kohës.           1 pikë 

 
14.               4 pikë  
a)  numri i firmave në treg          1 pikë 
b) lehtësia e firmave për të hyrë e dalë nga tregu       1 pikë 
c) mënyra se se firmat diferencojnë produktin        1 pikë 
d) mënyra si firmat vendosin çmimet e produkteve në treg.      1 pikë 
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15.             3 pikë 
  
Çmimi L TPP APP MPP 

10 1 1 1 - 
9 2 4 2 3 
8 3 9 3 5 
7 4 11 2.75 2 

 
a) 2 (APP=TPP/L= 4/2=2)          1 pikë 
b) 5 (MPP=�TPP/�L=9-4/3-2=5/1=5)        1 pikë 
c) Pas punetorit të tretë           1 pikë 
Shënim: tabela nuk është e domosdoshme të plotësohet 

               
16.              3 pikë 
a) Taksa që paguhen në përqindje më të mëdha nga ata që kanë të ardhura më të larta.   1 pikë 
b) Taksa që paguhen në përqindje më të vogla nga ata që kanë të ardhura më të larta.   1 pikë 
c) Taksa që paguhen nga të gjith në të njëjtën përqindje të të ardhurave, të pasurisë ose shpenzimeve të tyre 

             1 pikë 
 
17.              3 pikë  
a) Shpenzimet e konsumatorëve për mallra dhe shërbime.      1 pikë 
b) Investimet kapitale që bëjnë firmat.         1 pikë 
c) Shpenzimet (blerjet) qeveritare.         1 pikë 
d) Eksportet neto.           1 pikë 
 
18.             3 pikë 
  
a) Drejtimi i bizneseve (inflacioni  mund të shkaktojë keqinformime  në parashikimin e kostove)  1 pikë 
b) Njerëzit me të ardhura fikse (inflacioni dëmton  standartin e jetesës së tyre)    1 pikë 
c) Huadhënësit (inflacioni dëmton njerëzit të cilët kanë hua para me një interes të caktuar, ku nuk përfshihet rritja 

e nivelit të përgjithshëm të çmimeve)        1 pikë 
d) Përfitimi i huamarrësve          1 pikë 
e) Kursyesit (çdo rritje në normën e inflacionit dëmton ata që kursejnë dhe mbajnë kursimet me norma fikse 

interesi)            1 pikë 
f) Shtresa që mund t`i rritë të ardhurat         1 pikë 
g) Qerveria (koeficienti i taksës progresive rritet me rritjen e të ardhurave)    1 pikë 

 
19.               2 pikë  

a) Vendet anëtare të një bashkimi doganor heqin pengesat në tregtinë e mallrave dhe shërbimeve midis tyre. 
             1 pikë 
Parashikimi i një politike tregtare të përbashkët të vendeve anëtare në raport me vendet joanëtare 1 pikë 

b) Në tregun e përbashkët nuk ka pengesa tregtare midis vendeve anëtare    1 pikë 
Politikë e përbashkët ndaj vendeve joanëtare        1 pikë 

      Lëvizja e lirë e faktorëve të prodhimit (si puna , kapitali, teknologjia)     1 pikë 
          

20.              3 pikë  
a) cilësia e forcave të punës          1 pikë 
b) sasia dhe cilësia e kapitalit          1 pikë 
c) efektiviteti i përdorimit të burimeve         1 pikë 
d) kushtet në të cilat zhvillohet biznesi         1 pikë 


