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Histori – Sesioni II 
 
Përgjigjet e sakta për çdo pyetje të testit 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 1  C  1 pikë  
Pyetja 2  A  1 pikë 
Pyetja 3  B  1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 4  2 pikë 
 
Model përgjigjeje 
- Rimëkëmbi ekonominë. 
- Riorganizoi ushtrinë. 
- Përfshiu brenda shtetit të tij Dyrrahun dhe Apoloninë. 
- Rivalizoi me Mbretërinë e Maqedonisë. 
- Ndërhyri në punët e brendshme të Epirit, duke ndihmuar Pirron të vinte në fron. 
- Etj. 
2 pikë  Nëse vë në dukje dy nga arritjet. 
OSE 
1 pikë  Nëse vë në dukje një nga arritjet. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 5  2 pikë 
 
Model përgjigje 
- Diferencimi shoqëror mbi bazën e ndarjes së punës (bujqësi, blegtori, zejtari, 

tregti). 
- Zotërimi i pronës private. 
- Konfliktet mes fiseve ilire për pronë e pasuri. 
- Etj. 
2 pikë  Nëse liston dy nga pasojat. 
OSE 
1 pikë  Nëse liston një nga pasojat. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
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_________________________________________________________________ 
Pyetja 6  B  1 pikë 
Pyetja 7  C  1 pikë 
Pyetja 8  D  1 pikë 
Pyetja 9  D  1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja10(a)  2 pikë  
 
Model përgjigjeje 
- Iliria e Jugut ishte më e zhvilluar ekonomikisht dhe kulturalisht, kishte qendra të 

mëdha urbane dhe rrugë të rëndësishme komunikimi. 
- Popullsia e saj ishte më kompakte dhe me nivel më të larta edukimi dhe kulture. 
- Në këtë pjesë ekzistonin formacionet shtetërore ilire dhe terreni ishte malor dhe 

me fortifikime të shumta. 
- Etj. 
2 pikë   Nëse identifikon dy nga arsyet. 
OSE 
1 pikë  Nëse identifikon një nga arsyet. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja10 (b)  2 pikë  
 
Model përgjigjeje 
- Shtresëzimi i vjetër i gjetur aty lidhet me veglat e punës, armët dhe zbukurimet 

që datojnë nga periudha e qytetërimit ilir. 
- Shtresëzimet më të reja lidhen me kushtet historike dhe ndikimet e kulturave të 

mëdha të kohës, greke dhe latine. 
- Etj. 
2 pikë   Nëse shpjegon dy nga arsyet. 
OSE 
1 pikë  Nëse shpjegon një nga arsyet. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 
Pyetja 11  B  1 pikë 
Pyetja 12  A  1 pikë 
Pyetja 13  B  1 pikë 
Pyetja 14  C  1 pikë 
Pyetja 15  C  1 pikë 
Pyetja 16  C  1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 17     3 pikë 
 
Model përgjigje 
Reforma në fushën legjislative: 
- U miratua Kodi i Napolonit si një përmbledhje e përpunuar e  Kodit Civil, Kodit 

Penal dhe Kodit Tregtar 
- Etj. 
Reformat në fushën ekonomike: 
- Stabilizoi kursin e monedhës 
OSE  
- Krijoi Bankën Kombëtare 
OSE  
- ekuilibroi bilancin shtetëror 
OSE 
- reformoi sistemin e mbledhjes së taksave duke krijuar një institucionin për këtë 

qëllim. 
- etj 
Reforma në fushën Arsimore: 
- Arsimi fillor iu la nën kujdes komunave, ndërsa licetë(arsimi i mesëm) dhe 

universitetet u morën përsipër nga shteti.  
OSE 
- U krijua Akademia ushtarake. 
- Etj. 
3 pikë  Nëse jep një nga reformat për të tria fushat. 
      OSE 
2 pikë  Nëse jep një nga reformat për dy nga fushat. 
1 pikë  Nëse jep një nga reformat për një nga fushat. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare 
_________________________________________________________________ 
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Pyetja 18 (a)  1 pikë 
 

Model përgjigje 
Shkëmbimi i Shën Naumit dhe Vermoshit me disa fshatra të vogla. 
1 pikë  Nëse identifikon shkëmbimin territorial. 
OSE 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 18 (b)  2 pikë 
 

Model përgjigje 
- Politika e afrimit të Shqipërisë me Italinë shkaktuan reagime në Beograd. Ky i 

fundit pretendonte të kishte pozitën dominuese në politikën shqiptare. 
- Duke qenë një shtet jo shumë i zhvilluar, nuk shihej nga Zogu si një partner 

potencial për të ardhmen. 
- Beogradi nxiste lëvizje separatiste në Shqipëri. 
- A. Zogu iu përmbajt vendimit të Konferencës së Ambasadorëve të Parisit, që 

përcaktoi Italinë si partnerin kryesor që do të përgjigjej për problemet e 
Shqipërisë. 

- Etj.   
2 pikë  Nëse shpjegon dy nga arsyet. 
OSE 
1 pikë  Nëse shpjegon një nga arsyet. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 19  3 pikë 
 

Model përgjigje 
- Çlirimi i territoreve shqiptare nga sundimi osman. 
- Formimi i shtetit kombëtar shqiptar. 
- Mbrojtja e tokave shqiptare nga copëtimi.
- Përhapja e arsimit dhe kulturës. 
- Zhvillimi ekonomik i vendit. 
3 pikë  Nëse jep tre nga pikat e programit. 
OSE 
2 pikë  Nëse jep dy nga pikat e programit. 
1 pikë  Nëse jep një nga pikat e programit. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
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_________________________________________________________________ 
Pyetja 20  C  1 pikë 
Pyetja 21  B  1 pikë 
Pyetja 22  C  1 pikë 
Pyetja 23  D  1 pikë 
Pyetja 24               B     1 pikë 
Pyetja 25               A      1 pikë 
Pyetja 26               A      1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 27  3 pikë 
 
Model përgjigje 
a) Për shkak të konsiderimit të saj si një qeveri lokale nga Fuqitë e Mëdha. 
b) Vendosja e Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit në Vlorë. 
c) Për shkak të qëndrimit sabotues të Esat Pashë Toptanit. 
d) Për shkak të zgjedhjes së një princi të huaj që së shpejti do të mbërrinte në 

Shqipëri. 
e) Për shkak të mosrealizimit të objektivave që i vuri vetes në programin e saj si 

në aspektin e brendshëm, ashtu edhe në atë të jashtëm 
f) Për shkak të mungesës së fondeve. 
3 pikë  Nëse shkruan tri nga arsyet. 
OSE 
2 pikë  Nëse shkruan dy nga arsyet. 
1 pikë  Nëse shkruan një nga arsyet. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 28  4 pikë 
 
Model përgjigje 
- Puna vullnetare e vetë popullit. 
- Shfrytëzimi i robërve të luftës që ishin rreth 2 milion vetë. 
- Dëmshpërblimet e luftës si dhe mallrat dhe pajisjet e marra nga vendet e 

mundura. 
- Importi i mallrave me çmime të ulëta nga vendet e Evropës lindore. 
- Etj. 
4 pikë  Nëse identifikon katër nga masat. 
OSE 
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3 pikë  Nëse identifikon tre nga masat. 
2 pikë  Nëse identifikon dy nga masat. 
1 pikë  Nëse identifikon një nga masat. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 29  3 pikë 
 
Model përgjigje 
Reformat e ndërmarra me synimin për të përmirësuar sistemin nxorën në pah 
dobësi të mëdha në të gjitha fushat. 
a) Administrimi i trashëguar nga e kaluara nuk mund të përshtatej me kërkesat e 

ekonomisë së tregut. 
b) Teknikat e prodhimit ishin të prapambetura 
c) U rishfaqën problemet nacionaliste të kombësive jo ruse 
d) U shfaqën kërkesat për pavarësi 
e) Reformat hasën në kundërtime si nga forcat konservatore (që i kundërshtonin 

ato) po ashtu edhe nga radikalët (që kërkonin më shumë dhe ritëm më të 
shpejtë për to) 

3 pikë   Nëse shkruan tri nga arsyet. 
OSE 
2 pikë  Nëse shkruan dy nga arsyet. 
1 pikë  Nëse shkruan një nga arsyet. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 30 (a)  1 pikë 
 
Përgjigje 
Konrad Adenauer 
1 pikë  Nëse gjen emrin e kancelarit gjerman. 
OSE 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
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Pyetja 30 (b)  2 pikë 
 
Përgjigje 
- Plani Marshall, nga i cili RFGJ mori ndihmë prej 3.6 miliardë dollarë që u përdor 

për rinovimin e teknologjisë dhe krijimin e degëve të reja të industrisë. 
- Fuqia punëtore që karakterizohej nga disiplina e lartë në punë dhe kualifikimi i 

vazhdueshëm. 
- Bashkëpunimi i shkëlqyer shtet – punëdhënës – punëmarrës. 
2 pikë  Nëse përshkruan dy nga faktorët. 
OSE 
1 pikë  Nëse përshkruan një nga faktorët. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 31  3 pikë 
 
Model përgjigje 
- Shtylla e parë përcakton hapësirat brenda të cilave shtetet evropiane 

përcaktojnë sovranitetin e tyre; 
- Shtylla e dytë përcakton politikat e përbashkëta të sigurisë dhe asaj të jashtme; 
- Shtylla e tretë ka të bëjë me bashkëpunimin në fushën e drejtësisë dhe asaj të 

brendshme. 
3 pikë  Nëse jep tre nga shtyllat. 
OSE 
2 pikë  Nëse jep dy nga shtyllat. 
1 pikë  Nëse jep një nga shtyllat. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 32  3 pikë 
 
Model përgjigje 
- Ulja e inflacionit. 
- Përmirësimi i bilancit të pagesave. 
- Forcimi i paundit. 
- Rritja e peshës së sektorit të shërbimeve. 
- Nxitja e sipërmarrjes private 
- Etj. 
3 pikë  Nëse rendit tre rezultate pozitive. 
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OSE 
2 pikë  Nëse rendit dy nga rezultatet pozitive 
1 pikë  Nëse rendit një nga rezultatet pozitive 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 33 4 pikë 
 
Model përgjigjeje 
Dy masat që mori Katerina e Madhe: 
- I çliroi fisnikët nga detyrimi i karrierës në shërbimin civil  e atë ushtarak. 
- I nxiti ata zhvillonin dhe menaxhonin vetë pasurinë e tyre. 
Dy masat që mori Pjetri i Madh: 
- I detyroi fisnikët të visheshin si perëndimorë 
- Hapi shkolla për fëmijët e fisnikëve. 
4 pikë   Nëse jep dy nga masat që mori Katerina e Madhe dhe dy nga  

masat që mori Pjetri i Madh. 
OSE 
3 pikë Nëse jep dy nga masat që mori Katerina e Madhe dhe një nga 

masat që mori Pjetri i Madh ose anasjelltas. 
2 pikë  Nëse jep dy nga masat që mori Katerina e Madhe OSE dy nga  

masat që mori Pjetri i Madh  
1 pikë  Nëse jep një nga masat që mori Katerina e Madhe OSE një nga  

masat që mori Pjetri i Madh 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
  


