
Ekonomi  Skemë vlerësimi  

1 

QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE 

 

 

SKEMË VLERËSIMI 

 

EKONOMI 
 

 

Përgjigjet e sakta për çdo pyetje të testit  
 

 
Pyetja 1 C 1 pikë  
                                                     

 
Pyetja 2     3 pikë  
 

Model përgjigjeje: 
a) Zgjedhja  = 15 njësi produkte ushqimore. 

b) Kosto oportune = 10 njësi tekstile. 
c) Prodhimi i tekstileve është rënës. 

  

  3 pikë  nëse shkruan saktë të trija përgjigjet për kërkesat a), b) dhe c); 
  2 pikë  nëse shkruan saktë dy prej përgjigjeve; 

 1 pikë  nëse shkruan saktë vetëm një prej përgjigjeve; 

  0 pikë  nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
__________________________________________________________________________________ 
 

Pyetja 3 C 1 pikë  
 

Pyetja 4 C 1 pikë  
 
Pyetja 5 D 1 pikë  

                                                   
 
Pyetja 6  3 pikë         

 
Model përgjigjeje: 

a) Pe=6 500 

b) Për çmimet 1000/ 2500/ 4000 
c) Për çmimin 10 000 njësi paraje ngelen 1 500 vende bosh   

 

3 pikë   nëse shkruan saktë përgjigjet respektivisht për të trija kërkesat a), b) dhe   
2 pikë  nëse shkruan saktë përgjigjet për dy nga kërkesat; 

1 pikë  nëse shkruan saktë vetëm një nga kërkesat; 
0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
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Pyetja 7 B 1 pikë  
 

Pyetja 8 A 1 pikë  
                                                   
 

Pyetja 9      4 pikë  
 

Model përgjigjeje: 
a) Elasticitet oferte. 
b) 1.8 

c) Për çdo 1% të  ndryshimit të çmimit do të ketë 1.8% ndryshim te sasisë. 
d)  

           P 

 S 
                                                                   
                                        

 
     Q 

 

  4 pikë   nëse shkruan saktë përgjigjet për të katërta kërkesat a), b), c) dhe d); 
  3 pikë   nëse shkruan saktë përgjigjet për tri nga kërkesat; 

  2 pikë   nëse shkruan saktë përgjigjet për dy nga kërkesat; 
  1 pikë   nëse shkruan saktë përgjigjen vetëm për një nga kërkesat;  
  0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 

__________________________________________________________________________________  
 
Pyetja 10     3 pikë  

 
Model përgjigjeje: 

a) të ardhurat nga puna janë 215 000 

b) të ardhurat nga pasuria janë 45 000 + 3 000 = 48 000 
c) vlera totale e pasurisë është 13 600 000 (5 milion + 8 milion + 600 000) 

 
  3 pikë   nëse shkruan saktë përgjigjet respektivisht për të trija kërkesat a), b) dhe c); 
  2 pikë   nëse shkruan saktë përgjigjet për dy nga kërkesat; 

  1 pikë   nëse shkruan saktë përgjigjen vetëm për një nga kërkesat; 
  0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
__________________________________________________________________________________  

 
Pyetja 11 A 1 pikë  
                                                    

 
Pyetja  12   3 pikë 
 

Model përgjigjeje: 
a) kur vlera e aksionit në treg është më e madhe se vlera nominale, nga shitja e aksioneve 

shitësi del me fitim; 
b) kur vlera e aksionit në treg është më e vogël se vlera nominale, nga shitja e aksioneve shitësi 

del me humbje; 
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c) kur vlera e aksionit në treg është e barabartë me vlerën nominale, nga shitja e aksioneve 
shitësi del as me fitim as me humbje.  

 
3 pikë   nëse shkruan saktë tri përgjigjet për kërkesat a), b) dhe c);   
2 pikë  nëse shkruan saktë dy prej përgjigjeve; 

1 pikë  nëse shkruan saktë vetëm një prej përgjigjeve; 
0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 

 
__________________________________________________________________________________
   

Pyetja 13      2 pikë  
 
Model përgjigjeje: 

 pavarësia vetjake në punë;   

 marrja e vendimeve në mënyrë të pavarur; 

 mundësia për të siguruar/maksimizuar fitim; 

 mundësia për ta përdorur fitimin sipas dëshirës; 

 mundësia për të punuar në një punë që e pëlqejnë në të vërtetë; 

 fama personale; 

 punësimi i familjarëve; 

 liria për të zgjedhur kohën e punës, etj. 
 

  2 pikë   nëse shkruan dy arsye; 
  1 pikë   nëse shkruan një arsye; 
  0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 

__________________________________________________________________________________  
 
Pyetja 14 C 1 pikë  

 
Pyetja 15 C 1 pikë  

                                                    
 
Pyetja 16    3 pikë    

 
Model përgjigjeje: 

a) TC=TFC+TVC=(AFC*Q)+(AVC*Q)=(10*240)+(12*240)=5280 lekë 

b) Firma realizon fitim sepse :Fitimi (∏)= TR-TC =(P*Q)-(ATC*Q)= (24*240)-(22*240)=5760-
5280=480 

c) Kostoja totale kur Q=0 është 2400, sepse për Q=0, TC=TFC  

 
3 pikë  nëse shkruan saktë përgjigjet respektivisht për tri kërkesat a), b) dhe c); 

   2 pikë  nëse shkruan saktë përgjigjet për dy nga kërkesat;  

1 pikë  nëse shkruan saktë përgjigjen për një nga kërkesat;   
  0 pikë  nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.   

__________________________________________________________________________________  
 
Pyetja 17 D 1 pikë  
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Pyetja 18      3 pikë  
 

Model përgjigjeje: 
a)  

o çmimkërkuese; 

o ofrojnë produkte të diferencuara. 
b)  

o lehtësia e hyrje-daljes në treg për konkurencën monopolistike; 
veshtirësia e hyrje-daljes në treg për oligopolin (pengesa ekonomike, ligjore, etj.); 

o numri i madh i firmave në treg për konkurencën monopolistike; 

numri i vogël i firmave në treg për oligopolin; 
o fuqia e vogël e firmave të konkurencës së plotë; 

fuqia e madhe e firmave në oligopol; 

   
  3 pikë   nëse identifikon dy tipare të përbashkëta dhe një dallim; 
  2 pikë   nëse identifikon dy tipare të përbashkëta; 

  OSE 
  2 pikë   nëse identifikon një tipar të përbashkët dhe një dallim; 
  1 pikë   nëse identifikon një dallim; 

  OSE 
  1 pikë   nëse identifikon një të përbashkët; 

  0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________  

Pyetja 19 D 1 pikë  
 
Pyetja 20 D 1 pikë  

 
Pyetja 21 C 1 pikë  
                                                   

 
Pyetja 22    3 pikë    

 
Model përgjigjeje:           

 Shumë njerëz nuk do të mund të paguanin çmimet e shërbimit privat;  

 Nëse një pjesë mundet të paguajë, do të bënin më shumë shpenzime me përfitime 
afatshkurtër, por që ky shërbim ua sjell në periudhë afatgjatë;  

 Nga shërbimi publik do të përfitojë e gjithë shoqëria, jo vetëm një pjesë e saj. 

  
  3 pikë   nëse shkruan tri arsye; 

  2 pikë   nëse shkruan dy arsye; 
  1 pikë   nëse shkruan një arsye; 
  0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 

__________________________________________________________________________________ 
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Pyetja 23      3 pikë  
 

Model përgjigjeje: 

 GDP; 

 inflacion; 

 papunësi. 
 

  3 pikë   nëse shkruan saktë tri përgjigjet; 
  2 pikë   nëse shkruan saktë dy nga përgjigjet; 

  1 pikë   nëse shkruan saktë vetëm një nga përgjigjet; 
  0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
__________________________________________________________________________________  

 
Pyetja 24 D 1 pikë  
                                                   

 
Pyetja 25   3 pikë  
 

Model përgjigjeje:        
a) nuk përfshihet; 
b) nuk përfshihet; 

c) përfshihet. 
 

3 pikë   nëse shkruan saktë përgjigjet respektivisht për të trija kërkesat a), b) dhe c);  
2 pikë   nëse shkruan saktë përgjigjet për dy nga kërkesat;  
1 pikë   nëse shkruan saktë vetëm njërën nga kërkesat;   

  0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
__________________________________________________________________________________  
 

Pyetja 26 B 1 pikë  
                                                   
 

Pyetja 27  2 pikë    
 

Model përgjigjeje: 
a) papunësi friksionale. 
b) papunësi friksionale.         

  
 
2 pikë  nëse shkruan saktë përgjigjet për të dyja kërkesat a) dhe b); 

1 pikë   nëse shkruan saktë vetëm përgjigjen e një prej kërkesave;   
0 pikë        nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 

__________________________________________________________________________________  

 
Pyetja 28 B 1 pikë  
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Pyetja 29      2 pikë  
 

Model përgjigjeje: 
a) Oferta monetare do të ulet; 
b) Në fazën e rritjes ekonomike ose ekspansion. 

 
  2 pikë   nëse shkruan saktë të dyja përgjigjet e kërkesave a) dhe b); 

  1 pikë   nëse shkruan saktë një nga përgjigjet; 
  0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_____________________________________________________________ _____________________ 

 
Pyetja 30 B 1 pikë  
                                                   

 
Pyetja 31      3 pikë  
 

Model përgjigjeje: 

 të krijohet ose pranohet një qëllim apo objektiv i përbashkët; 

 të vendosen përparësitë për pritshmëritë dhe besimet;  

 të strukturohen sjelljet dhe parimet etike. 
 

  3 pikë   nëse shkruan saktë tri përgjigje; 
  2 pikë   nëse shkruan saktë dy nga përgjigjet; 

  1 pikë   nëse shkruan saktë vetëm një nga përgjigjet; 
  0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
__________________________________________________________________________________  

  
Pyetja 32 C 1 pikë  
 

Pyetja 33 B 1 pikë  
 
Pyetja 34 B 1 pikë  

                                                    
 

 
 
 


