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PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE 2013 

 
SKEMA E VLERËSIMIT TË TESTIT  

 
Lënda: Ekonomi Bërthamë        Varianti A 
 
 29  qershor 2013             
 
• Pyetjet me zgjedhje 
• Pyetjet me zgjedhje vlerësohen nga  1 pikë. 
 

 
Numri i Pyetjes 
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Përgjigja e saktë 
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• Pyetjet me zhvillim 
 
� Në skemën e vlerësimit të testit, për pyetjet nga 11 – 20  janë dhënë modele përgjigjesh të sakta. Nxënësi do 

të marrë pikët e merituara edhe nëse ai ka dhënë përgjigje me fjalë të tjera por që janë brenda kontekstit të 
përgjigjes së saktë.  

� Në pyetjet me zhvillim, ku kërkohen dy, tre apo katër nga të gjitha përgjigjet e sakta të mundshme, në rast se 
nxënësi ka dhënë aq përgjigje të sakta sa i kërkohen nga pyetja, atëherë atij do t’i jepen të gjitha pikët 
maksimale me të cilat është vlerësuar pyetja. 

� Nxënësi do të marrë aq pikë sa është vlerësuar pyetja edhe në rast se ai ka dhënë më shumë përgjigje të sakta 
nga sa i kërkohen.  

11.              3 pikë 
a) Burim informues.           1 pikë 
b) Burim nxitës.           1 pikë 
c) Burim përndarës ; (racionues)         1pikë 

 
12.              3 pikë 
a) Çmimi do të shkojë në 14 njësi.         1 pikë 
b) Sasia e ekuilibrit do të jetë 44.         1 pikë 
c) Grafiku.            1 pikë 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.               4 pikë 
a) Dy tipare të përbashkëta         

1. Numër i madh firmash.          1 pikë 
2. Lehtësia në hyrje e dalje në treg .        1 pikë 

b)   Dy dallime      
1. Konkurenca e plotë është çmim-pranuese, ndërsa konkurenca monopolistike është çmim-kërkuese (kontroll 

të pjesshëm, pak kontroll mbi çmimin) ose çmim përcaktuese .     1 pikë 
2. Produkti është homogjen në konkurencën e plotë, ndërsa në konkurencën monopolistike ështëi diferencuar.

            1 pikë 
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14.               2 pikë  
a) Ekonomizimi i shkallës ( sasia e madhe e kapitalit fillestar)      1 pikë 
b) Licensë,             1 pikë  

Patentë,            1 pikë 
       Marka tregtare,            1 pikë 
       E drejta e autorit.           1 pikë 
     
15.              3 pikë 
a) 10 (AFC= FC/Q ; AFC=40/4=10)                                                                                                          1 pikë 

b)  22 (MC= �TC/�Q= 110-88/5-4=22)                      1 pikë 

c) 10 (AVC=VC/Q ; VC=TC-FC=70-40=30; AVC=30/3=10)      1 pikë 

  

16.              3 pikë 
a) Shpenzimet vjetore për pagat e punonjësve të administratës.      1 pikë 
b) Shpenzime për shlyerjen e borxhit (interesat).       1 pikë 
c) Shpenzimet për pagesat e transferueshme ndaj individëve (shpenzimet për subvencionet etj).  1 pikë 
 
17.              3 pikë  
a)  
1. Përgjegjësi e kufizuar.               1 pikë 
2. Lehtësia e transferimit (Aksionet shiten dhe blihen në tregun e letrave me vlerë).   1 pikë 
3. Jetëgjatësi e pakufizuar.          1 pikë 
4. Aftësia për të rritur fonde kapitale.         1 pikë 
b) 
1. Organizimi i korporatës është i vështirë dhe i kushtueshëm.      1 pikë 
2. Korporatat janë subjekt i taksave speciale.        1 pikë 
3. Rregullimi shtetëror.           1 pikë 

 
18.             3 pikë  
a) Prodhimi rritet ( firmat punojnë me kapacitet të plotë).      1 pikë 
b)   Afër punëzënies së plotë (ata që kërkojnë punë, gjejnë punë).      1 pikë 
c) Çmimet rriten (kërkesa për mallra dhe shërbime rritet).      1 pikë 

          

19.               3 pikë  

a) Për të ngushtuar pabarazinë në shpërndarjen e të ardhurave.      1 pikë 
b) Për të ofruar mallrat dhe shërbimet publike.        1 pikë 
c) Për stabilizimin e ekonomisë.         1 pikë 
d) Për të mbrojtur industrinë vendase nga industria e huaj.      1 pikë 
e) Për të mbrojtur konsumatorët nga produktet e dëmshme që gjykohen te dëmshme për shëndetin publik.1 pikë 

       
20.              3 pikë 
a) Kur sasia e parave në qarkullim është më e madhe se sasia e mallrave dhe shërbive (aftësia  që ka vendi 
për të prodhuar  mallrave dhe shërbime )- rritet kërkesa dhe rriten çmimet.    1 pikë 
ose kur kwrkesa rritet mw shpejt se oferta 
b)    
 1. Kur rritet çmimi i faktorëve të prodhimit.        1 pikë 
 2. Spiralja inflacioniste pagë-çmim ( çmim - pagë).       1 pikë 


