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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. 
 
Koha për zhvillimin e kërkesave të testit është 2 orë.  
Pikët për secilën kërkesë janë dhënë përbri saj. 
 
 
Për përdorim nga komisioni i vlerësimit 
 
 
 

 
Kërkesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Pikët            

 
Kërkesa 12 13 14 15a 15b 16 17a 17b 18 19 20 

 
Pikët            

 
 
Totali i pikëve      KOMISIONI I VLERËSIMIT 
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        2. ……………………….Anëtar 
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1. Nëse korporata mbyllet, mbartësit e aksioneve të parapëlqyera:    1 pikë  
 

A) marrin pjesën e tyre të pasurisë para aksionerëve të zakonshëm 
B) marrin pjesën e tyre të pasurisë pas aksionerëve të zakonshëm 
C) i marrin njëkohësisht pjesët e tyre të pasurisë  
D) nuk ka përcaktim se kush do e marrë më parë pjesën e pasurisë që u takon 

 
2. Vendosja nga qeveria e një çmimi tavan për strehimin e studentëve në konvikt shoqërohet me: 
            1 pikë 

A) mungesë oferte   
B) rradhë të gjata 
C) lulëzimin e “tregut të zi” 
D) të tria alternativat e mësipërme     

 
3.  Firmat e mëdha shpesh shpenzojnë shuma të mëdha për reklamë duke mbajtur çmimet me 
     pakicë të ngjashme me çmimet e konkuruesve të tyre. Kjo strategji është karakteristike për: 

            1 pikë 
A)  konkurencën e plotë 
B)  oligopolin 
C)  monopolin 
D)  konkurencën monopolistike       

 
4.  Roli i qeverisë si menaxhere shfaqet në:       1 pikë 
       

A) trajtimin e efekteve të jashtme 
B) sigurimin e pronës private 
C) sigurimin e konkurencës së tregut 
D) stabilizimin e ekonomisë       

 
5.  Kryerja e pagesave me çeqe:        1 pikë 
 

A) shmang panikun bankar 
B) rrit efiçencën e parasë si mjet këmbimi 
C) nuk shmang kostot e transportit 
D) nuk shmang kostot për transaksionet me vlerë të madhe 

 
6.  Sipas Spinozës:          1 pikë 
 

A) shpirti njerëzor është substancë, ndërsa trupi është “substancial” 
B) trupi është substancë, ndërsa shpirti njerëzor është “substancial” 
C) edhe trupi, edhe shpirti njerëzor janë substanca 
D) as trupi, as shpirti njerëzor nuk janë substanca     

 
7.  Duke vlerësuar intuitën, lidhur me mundësinë e të qenit ndijim apo koncept,  
     Kanti shprehet se hapësira ashtu si dhe koha:      1 pikë 
     

A) është ndijim, por jo koncept 
B) nuk është as ndijim, as koncept 
C) nuk është ndijim, por është koncept 
D) është edhe ndijim, edhe koncept 

 
8.  Një teori filozofike është e vërtetë nëse më qetëson shqetësimet e mia.  
     Sipas Xhejmsit, kjo do të thotë se:        1 pikë 
 

A) synimi i filozofisë është të qetësojë shqetësimet e njerëzve 
B) ne duhet të heqim dorë nga filozofitë që nuk e qetësojnë shpirtin tonë 
C) i vetmi kriter i së vërtetës është suksesi dhe dobia 
D) e vërteta është vlerë e arsyes      
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9.  Në raportin e nocioneve shtet – pushtet:        1 pikë 
 

A) pushteti është nocion më i gjerë se shteti 
B) shteti është nocion më i gjerë se pushteti 
C) janë njëlloj në raport me njëri-tjetrin 
D) nuk ka vend krahasimi i tyre   

 
10. Në trajtimin e problemit moral, filozofia përmend mospërputhje me të cilat ndeshet njeriu.  

Këto janë kontradikta ndërmjet:        1 pikë 
   

A) prirjeve të ndryshme të njeriut dhe kontradikta ndërmjet prirjeve me arsyen 
B) ndjenjave pozitive dhe negative, nga njëra anë dhe ndërgjegjes morale, nga ana tjetër 
C) ndërgjegjes dëshmitare dhe ndërgjegjes gjykatëse 
D) ndërgjegjes dhe të pandërgjegjshmes     

 
11. Plotësoni:           3 pikë 
 

a) Platoni dhe më vonë krishterimi, mendojnë se shpirti është i pavdekshëm.  
Pse shpirti nuk ka atë përjetësi që ka Zoti? _______________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
 

b) Si shprehen epikurianët për vdekjen? ___________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

c) Si shprehet Frojdi kur shpjegon dëshirën për pavdekësinë? __________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
 
12. Kur studiohet nocioni i lirisë, përgjigjuni tri kërkesave të mëposhtme.   3 pikë 
 

a) Cili është një nga nocionet çelës në përpunimin e këtij koncepti?____________ 
 

b) Si përcaktohet ky nocion në epokën e Aristotelit? ________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

c) Cili është kuptimi i lirisë së indiferencës për Dekartin? ____________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
 
13. Tregoni:           2 pikë 
 

a) Pse ekzistenca është absurde sipas Sartrit? ________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

b) Si e shpjegon teoria voluntariste gjykimin? _______________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
     

14. Refleksioni filozofik:         3 pikë 
 

a) është _____________________________________________________________ 
 

b) ka për objekt  ______________________________________________________ 
 

c) ka elemente thelbësorë të tij __________________________________________  
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15. Përcaktoni:            
 

a) dy drejtimet që trajtojnë raportin e individualeve me universalet në filozofinë e  2 pikë 
Mesjetës.  

  

• ______________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________ 

 
 

b) dy parimet logjike që përbëjnë racionalitetin sipas Hegelit.     2 pikë 
 

• ______________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________ 

 

 
16. Tregoni:           3 pikë 
 

a) një veçori të ekonomisë së komanduar. __________________________________ 
 

b) koston oportune (e zgjedhjes). _________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

c) aftësinë sipërmarrëse. ________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
17. Përcaktoni:            
 

a) ligjin e kërkesës ___________________________________________________ 1 pikë 
 

________________________________________________________________ 
 
b) dy rastet e përjashtimit nga ky ligj.       2 pikë 

• ______________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________ 

 
18. Statistikat tregojnë se bizneset e vogla kanë shkallë të lartë rrezikshmërie, sepse:    3 pikë 
 

a) ________________________________________________________________ 
 

b) ________________________________________________________________ 
 

c) ________________________________________________________________ 
 
19. Një firmë X prodhon sasinë e produktit me kostot që tregohen në tabelë.   3 pikë 
 

Sasia e produktit 0 1 2 3 4 
Kostoja e përgjithshme 40 56 59 63 72 

 Kostoja mesatare fikse      
Kostoja mesatare e ndryshueshme      
Kostoja marxhinale      

 

Të gjenden:  
a) kostoja mesatare fikse         
b) kostoja mesatare e ndryshueshme  
c) kostoja marxhinale 

 
20. Një cikël biznesi ndikohet nga faktorë të brendshëm dhe të jashtëm. Cilët janë faktorët  
e brendshëm?                                                                                                    3 pikë 
 

a) __________________________________________________________________ 
 

b) __________________________________________________________________ 
 

c) __________________________________________________________________ 
     


