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Udhëzime për nxënësin 
 

Testi në total ka 20 pyetje. 

Në test ka kërkesa me zgjedhje dhe me zhvillim.  

Në kërkesat me zgjedhje rrethoni vetëm shkronjën përbri përgjigjes së saktë, ndërsa për kërkesat 

me zhvillim është dhënë hapësira e nevojshme për të shkruar përgjigjen. 

Pikët për secilën kërkesë janë dhënë përbri saj. 
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1. Ekonomia është shkenca që studion:         1 pikë 
 

A)  lidhjet midis nevojave të pakufizuara për mallrat e shërbimet dhe burimet të pakufizuara  

B)  përndarjen e burimeve të kufizuara prodhuese ndaj nevojave konkuruese të pakufizuara 

C)  mënyrën e sjelljes dhe dëshirat e kufizuara të individëve                            

D)  rrugët dhe mënyrat e njerëzve për tu pasuruar 
  

2.  Mallrat, kërkesa e të cilave rritet kur të ardhurat rriten, quhen:      1 pikë 
 

A) të mira plotësuese 

B) të mira zëvendësuese  

C) të mira inferiore 

D) të mira normale 
  

3.  Nuk është përparësi për firmat me ortakëri:        1 pikë 
 

A) janë të lehta për t’u organizuar 

B) kanë përgjegjësi të pakufizuar 

C) ortakët sjellin fonde dhe ide të reja 

D) nuk janë subjekt i taksave speciale 
 

4. Cila nga thëniet e mëposhtme është e saktë për lakoren e ofertës:      1 pikë 
 

A) mund të ketë edhe pjerrësi negative  

B) shpreh lidhjen negative ndërmjet çmimit dhe sasisë së ofruar 

C) marrëdhënia ndërmjet çmimit dhe sasisë së ofruar është e drejtë 

D) tregon se prodhuesit ofrojnë më pak produkte për çmime të larta 
 

5. Cili nga funksionet e mëposhtëm të parasë i bën dy mallra të krahasueshëm me njëri- tjetrin.   1 pikë 
 

A) paraja si mjet këmbimi  

B) paraja si matëse e vlerës 

C) paraja  si ruajtëse e vlerës 

D) të tria alternativat e mësipërme 
 

6. Qëllimi kryesor i Bankës së Shqipërisë bazuar në ligj është:      1 pikë 
 

A)  maksimizimi i fitimit në veprimtarinë e saj                                                                              

B)  mbulimi i deficitit të buxhetit të qeverisë                                                                         

C)  stabilizimi i çmimeve                               

D)  punëzënia e plotë 
 

7. Kur llogaritim GDP me metodën e shpenzimeve, cilat NUK përfshihen në GDP:   1 pikë 
 

A) shpenzimet e qeverisë për infrastrukturën. 

B) shpenzimet për pagat e administratës. 

C) shpenzimet për pensionet. 

D) shpenzimet ushtarake. 
 

8. Stabilizuesit “automatikë” quhen të tillë sepse hyjnë në veprim:      1 pikë 
 

A) pa ndërhyrjen e qeverisë 

B) me ndërhyrjen e qeverisë 

C) me ndërhyrjen e Bankës Qendrore 

D) me ndërhyrjen e sindikatave të punëtorëve 
 

9.  Cilat nga taksat e mëposhtme është taksë e tërthortë:       1 pikë 
 

A) taksa mbi të ardhurat 

B) taksa mbi të ardhurat nga puna 

C) taksa nga pasuria 

D) taksa mbi shpenzimet 
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10. Produkti që prodhon monopoli :          1 pikë 
 

A)  ka zëvendësues të afërt të shumtë 

B)  është unik pa zëvendësues të afërt 

C)  është homogjen 

D)  është i diferencuar 

 

11. Tregoni tre funksione të çmimeve në ekonominë e sipërmarrjes së lirë:     3 pikë  
 

a) ____________________________________________ 
 

b) ____________________________________________ 
 

c) __________________________________________ 

 

12. Tabela e mëposhtme paraqet kombinimet, çmimin dhe sasinë në tregun e mollëve. 

 

Kombinimet çmim-sasi Çmimet e mallit 

(mijë lekë) 

Sasia e kërkuar 

(D1) (kg/muaj) 

Sasia e ofruar 

(kg/muaj) 

Sasia e kërkuar 

(D2) (kg/muaj) 

A 6 100 34  

B 10 40 40  

C 14 20 44  

D 18 10 46  
  

Gjeni:              3 pikë 

a) Sa do të jetë çmimi i ekuilibrit nëse kërkesa për mollë për çdo nivel çmimi do të rritet  

me 24 kg dhe faktorët e tjerë mbeten të pandryshuar? ____________________________ 

b) Sa do të jetë sasia e ekuilibrit për këtë ndryshim? _______________________________ 

c) Bëni paraqitjen grafike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

13.  Duke krahasuar konkurencën e plotë dhe konkurencën monopolistike, tregoni :                   4 pikë 
 

a) dy tipare të përbashkëta  
 

1.  __________________________________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________________________________  
 

 

b) dy dallime 
 

1. ___________________________________________________________________________  
 

2.  ___________________________________________________________________________ 

 

14. Idendifikoni dy pengesa për të hyrë në strukturën e  tregut monopol:     2 pikë 
 

a) ekonomike _________________________________________________________________ 
 

b) ligjore _____________________________________________________________________ 
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15.  Jepet tabela e mëposhtme e cila paraqet koston e firmës në periudhën afatshkurtër.  

Gjeni:               3 pikë 
 

a) Sa është kostoja mesatare fikse e firmës kur firma prodhon 4 njësi produkti  
 

________________________________________________________________________ 
 

b) Sa është kosto marzhinale e firmës kur firma prodhon 5 njësi produkti  
 

_________________________________________________________________________ 
 

c) Sa është kosto mesatare e ndryshueshme kur firma prodhon 3 njësi produkti  
 

_________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

16.  Shpenzimet qeveritare ndahen ne shpenzime korente dhe shpenzime kapitale. 

Listoni tre shpenzime korente:                                                                                   3 pikë                   

a) ______________________________________________ 
 

b) ______________________________________________ 
 

c) ______________________________________________ 

 

17.   Shpjegoni: 
 

a) dy përparësi të korporatës:          2 pikë 
                   

1. _______________________________________________________________ 
 

2. _______________________________________________________________ 
 

b) një të metë të korporatës:_______________________________________               1 pikë                   

  

18.  Kur ekonomia e një vendi ndodhet në pikën më të lartë të zhvillimit (piku), çfarë ndodh me:   3 pikë 
 

a) prodhimin ______________________________________ 
 

b) punëzënien ___________________________________ 
 

c) çmimet  ________________________________________    

 

19.  Listoni tri arsye pse qeveria mbledh taksa:        3 pikë 
 

a) _____________________________________________________ 
 

b) _____________________________________________________ 
 

c) _____________________________________________________ 

 

20.  Tregoni:    
     

a) një faktor që shkakton inflacionin nga kërkesa _____________________________________ 1 pikë 
 

b) dhe dy faktorë nga kostoja:          2 pikë 
 

1.___________________________________________________________ 
 

2.___________________________________________________________ 

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 

TC 40 48 56 70 88 110 140 200 


