
EKONOMI 

Varianti B 

Përgjigjet e sakta për çdo pyetje të testit 

 

Pyetja 2 B 1 pikë 
Pyetja 4 C 1 pikë 
Pyetja 5 D 1 pikë 
Pyetja 6 B 1 pikë 
Pyetja 7 B 1 pikë 
Pyetja 8 C 1 pikë 
Pyetja 9 A 1 pikë 

Pyetja 10 A 1 pikë 
Pyetja 11  A 1 pikë 
Pyetja 12 A 1 pikë 
Pyetja 13 D 1 pikë 
Pyetja 15 C 1 pikë 
Pyetja 17 D 1 pikë 
Pyetja 18 A 1 pikë  
Pyetja 19 C 1 pikë 
Pyetja 24 C 1 pikë 
Pyetja 27 B 1 pikë 
Pyetja 28 A 1 pikë 
Pyetja 33 C 1 pikë 
Pyetja 35 B 1 pikë 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Model përgjigjeje  
 

a) ekonomi e komanduar; ekonomi e centralizuar 
b)  
• Pronë shtetërore mbi mjetet e prodhimit. 
• Çmimet, pagat dhe rrogat janë fikse. 
• Planifikimi i ekonomisë. (Vendimet ekonomike i merr shteti) 
• Sistem tollonash ose triskëtimi. 

Pyetja 1 3 pikë 



• Përdorimi kryesisht i stimujve moral. 
• Etj. 

 

                       
                       
 
 
 

Nxënësi do të marrë pikë nëse jep një përgjigje që nuk e përmban modeli i skemës së vlerësimit, por që 
komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Model përgjigjeje 

a) Qe=340 njesi 
b) Pe=400 njësi paraje 
c) grafiku: 

 

 
 
d) Vertikale (pingul me boshtin e X-ve);  
  plotësisht joelastike; 
  (Ose paraqitje grafike). 

 

3 pikë  
OSE 

nëse përcakton sistemin dhe karakteristikat; 

2 pikë  
OSE 

nëse përcakton sistemin dhe një karakteristikë; 
nëse jep dy karakteristika; 

1 pikë   
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 

Pyetja 3 4 pikë 

4 pikë  
OSE 

nëse i përgjigjet saktë katër kërkesave; 

3 pikë  
OSE 

nëse i përgjigjet saktë tre kërkesave; 



 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 

 
Model përgjigjeje 
 

a) Prodhueshmëria =output/input; Prodhueshmëria=50.000/28x8x22 = 50.000/4928=10,1 njësi /në orë 
b)  
• Sasia dhe cilësia e kapitalit fizik;  
• Sasia dhe cilësia e kapitalit njerëzor;  
• Njohuritë teknologjike; përmirësimi teknologjisë;  
• burimet natyrore;  
• kushtet në të cilat zhvillohet biznesi; 
• Etj. 

 

 
Nxënësi do të marrë pikë nëse jep një përgjigje që nuk e përmban modeli i skemës së vlerësimit, por që 
komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Model përgjigjeje 
 

1) Parimi i aftësisë për të paguar. 
2) Parimi i përfitimit të marrë. 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

2 pikë      
OSE 

nëse i përgjigjet saktë dy kërkesave; 

1 pikë nëse i përgjigjet saktë një kërkese; 
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 

Pyetja 14 3 pikë 

3 pikë  
OSE 

nëse llogarit prodhueshmërinë dhe përcakton dy faktorë; 

2 pikë      
OSE 

nëse llogarit prodhueshmërinë dhe përcakton një faktorë; nëse përcakton dy faktorë; 

1 pikë nëse llogarit prodhueshmërinë; nëse përcakton një faktor; 
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 

Pyetja 16 2 pikë 

2 pikë      
OSE 

nëse përcakton dy parimet; 

1 pikë Nëse përcakton një parim. 
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
  



Model përgjigjeje 
 
a) Të përbashkëtat:  
Të dyja janë letra me vlerë;  
Nga të dyja presim të marrim të ardhura; 
Janë letra që përmbajnë rrezik. 
 
b) Dallimet:  
Aksionet të bëjnë bashkëpronarë, ndërsa obligacionet të bëjnë kreditor afatgjatë; 
Nga aksionet marrim divident, ndërsa nga obligacionet marrim normë interesi.  
Vlera e dividentit ndryshon në varësi të fitimeve të korporatës, ndërsa interesi i obligacionit është fiks. 
Aksionet janë investime, ndërsa obligacionet janë kredi dhënë korporatës. 
Aksionet përmbajnë më shumë rrezik sesa obligacionet. 

 

  
 
 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Model përgjigjeje 
 
• Harton, miraton dhe zbaton politikat monetare duke kontrolluar ofertën e parasë. 
• Ka të drejtë të emetojë para (të hedh në qarkullim monedha dhe kartëmonedha). 
• Shërben si bankë e bankave të nivelit të dytë. 
• Shërben si bankë e qeverisë. 
• Mbikëqyr bankat e nivelit të dytë.  
• Mban rezervën valutore të vendit dhe rezervat e arit. 

 
 

 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
  
Model përgjigjeje  

Pyetja 20 3 pikë 

3 pikë  
OSE 

nëse tregon një tipar të përbashkët dhe dy dallime; 

2 pikë      
OSE 

nëse tregon një tipar të përbashkët dhe një dallim; 
nëse tregon dy dallime; 

1 pikë nëse tregon një tipar të përbashkët; 
nëse tregon një dallim. 

0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 

Pyetja 21 3 pikë 

3 pikë  
OSE 

nëse përcakton tre funksione; 

2 pikë      
OSE 

nëse përcakton dy funksione; 

1 pikë nëse përcakton një funksion; 
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 

Pyetja 22 3 pikë 



 
a) Ndikon ne  investim  I; 
b) Ndikon ne shpenzimet konsumatore C; 
c) Ndikon ne shpenzimet qeveritare G. 

  
 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Model përgjigjeje  

 
a) Papunësi friksionale  
b) Papunësi ciklike 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Model përgjigjeje  

a) konkurrencë e plotë. 
b) sasia optimale Qop=4 njësi. 
c) të rrisë prodhimin; të rrisë prodhimin derisa MC=MR; 

 

         
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Model përgjigjeje 

3 pikë  
OSE 

nëse përcakton saktë tre ndikime të GDP-së; 

2 pikë      
OSE 

nëse përcakton saktë dy ndikime të GDP-së; 

1 pikë nëse përcakton saktë një ndikim të GDP-së; 
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 

Pyetja 23 2 pikë 

2 pikë      
OSE 

nëse përcakton dy llojet e papunësisë; 

1 pikë nëse përcakton një nga llojet e papunësisë. 
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 

Pyetja 25 3 pikë 

3 pikë  
OSE 

nëse përcakton strukturën, sasinë dhe vendimin e firmës; 

2 pikë      
OSE 

nëse përcakton strukturën dhe sasinë; nëse përcakton strukturën dhe vendimin e firmës; 
nëse përcakton sasinë dhe vendimin e firmës; 

1 pikë nëse përcakton strukturën ose sasinë; nëse përcakton vendimin e firmës. 
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 

Pyetja 26 3 pikë 



a) Niveli i pagave do të rritet. 
b) Niveli i punësimit të infermierëve do të ulet. 
c) Grafiku: 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

a) 85.000 euro*122 lekë= 10.370.000 lekë  
b) Kursi i këmbimit valuator. 
c) Vlera e lekut do të ulet; Leku zhvlerësohet. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 Model përgjigjeje 

• Ulen taksat për t’i dhënë mundësi individëve dhe bizneseve të rrisin shpenzimet/blerjet. 
• Rriten shpenzimet qeveritare për të bërë investime duke hapur vende të reja pune. 
• Ulen taksat dhe rriten shpenzimet. 

3 pikë  
OSE 

nëse përcakton nivelin e pagave, punësimit dhe bën grafikun; 

2 pikë      
OSE 

nëse përcakton nivelin e pagave dhe punësimit;   nëse përcakton nivelin e pagave dhe bën 
grafikun;  nëse përcakton nivelin e punësimit dhe bën grafikun; 

1 pikë nëse përcakton nivelin e pagave ose punësimit; nëse bën grafikun. 
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 

Pyetja 29 3 pikë 

3 pikë  
OSE 

nëse përcakton vlerën e lekëve për bankën, çmimin e valutës shprehur në terma të një vendi tjetër dhe çfarë 
do të ndodh me lekun. 

2 pikë      
OSE 

nëse përcakton vlerën e lekëve për bankën dhe çmimin e valutës shprehur në terma të një vendi tjetër; nëse 
përcakton vlerën e lëkëve për bankën dhe çfarë do të ndodh me lekun. nëse përcakton  çmimin e valutës 
shprehur në terma të një vendi tjetër dhe çfarë ndodh me lekun. 

1 pikë nëse përcakton vlerën e lekëve për bankën ose çmimin e valutës shprehur në terma të një vendi tjetër ose  
çfarë do të ndodh me lekun. 

0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 

Pyetja 30 2 pikë 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

Model përgjigjeje 

• Qëndrueshmëria e shërbimit 
• Pastërtia 
• Produkte të veçanta 
• Shërbimi ndaj klientit 
• Cilësia 
• Marketing 
• Çmime më të favorshme 
• Ka shumëllojshmëri 
• Paketimi 
• Etj. 

 
 
 
 

 
Nxënësi do të marrë pikë nëse jep një përgjigje që nuk e përmban modeli i skemës së vlerësimit, por që 
komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Model përgjigjeje 
 

• Planifikon. 
• Merr përgjegjësi për të mësuar. 
• Dëgjon në mënyrë aktive. 
• Mëson nëpërmjet kërkimit. 
• Përdor teknologjinë e informacionit dhe komunikimit. 
• Etj.  

 

 

 

2 pikë      
OSE 

nëse shpjegon dy instrumenta fiskalë; 

1 pikë nëse shpjegon një instrument fiskal. 
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 

Pyetja 31 2 pikë 

2 pikë      
OSE 

nëse liston dy përparësi; 

1 pikë nëse liston një përparësi 
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 

Pyetja 32 2 pikë 

2 pikë      
OSE 

nëse përcakton dy aftësi; 

1 pikë nëse përcakton një aftësi. 
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 



Nxënësi do të marrë pikë nëse jep një përgjigje që nuk e përmban modeli i skemës së vlerësimit, por që 
komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Model përgjigjeje 

• Norma e interesit për shlyerjen e kredisë, rrit koston e blerjes së shtëpisë.  
• Në rastin e mos pagesës së këstit të kredisë, rrezikohet pasuria e vendosur si garanci.  
• Nxitja për të bërë shpenzime më shumë se sa ka mundësi.  
•  Ka risk për mospagimin në kohë si pasojë e situatave të paparaishuara si: sëmundje, papunësi etj.  
•  Mund të rritet norma e interesit përgjatë kohës. Rritja e normës së interesit edhe kësti mujor do të rritet.  
• Shpenzimet e kredisë për shtëpi, mund të pakësojnë shpenzimet për zërat e tjerë të buxhetit familjar.  
• Etj.  

 

 

 

Nxënësi do të marrë pikë nëse jep një përgjigje që nuk e përmban modeli i skemës së vlerësimit, por që 
komisioni i vlerësimit e gjykon të saktë. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Pyetja 34 2 pikë 

2 pikë      
OSE 

nëse shpjegon dy disavantazhe; 

1 pikë nëse shpjegon një disavantazh; 
0 pikë nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 


