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 Pyetjet me zgjedhje 

 Pyetjet me zgjedhje vlerësohen me nga 1 pikë secila. 
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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) Britanikët fitonin të drejtën e tregtisë me tarifa të ulta në pesë porte detare   1 pikë 

b) Të huajt do të gjykoheshin sipas ligjeve të vendeve prej nga vinin dhe jo sipas ligjeve kineze 1 pikë 

c) Britania merrte me qira ishullin e Hong – Kongut      1 pikë 

d) Britania fitonte të drejtën për qarkullimin e anijeve ushtarake në ujërat territorialë të Kinës 1 pikë 

e) Kina detyrohej të paguante një shumë të madhe të hollash     1 pikë 

 

12.              4 pikë 

Qëllimi kryesor i këtyre reformave ishte asgjësimi i sistemit feudal 

a) Iu hoqën privilegjet daimiove         1 pikë 

b) Drejtimi i provincave filloi të bëhej nga zyrtarë       1 pikë 

c) Samurajëve iu hoqën privilegjet dhe u urdhëruan të mos e mbanin më shpatën e cila për shumë kohë 

ishte simbol i pozitës së tyre të veçantë        1 pikë 

d) Vendi u nda në njësi të reja administrative       1 pikë 

e) U morën masa për organizimin e sistemit të ri shkollor dhe ushtrisë së re   1 pikë 

f) U zbatua reforma monetare për përdorimin e një monedhe     1 pikë 

g) Fshatarët do të paguanin një taksë të re vjetore bazuar në vlerën e tokës   1 pikë 

 

 

13.               3 pikë 

a) Ndryshime teknologjike, progres.        1 pikë  

b) Investim ne infrastrukture.         1 pikë  

c) Britaniket ndërtuan sistemin postar.        1 pikë  

d) Investime ne dege te industrisë.         1 pikë 

e) U zhvillua sipërmarrja e lirë.         1 pikë 

f) Ndërtimi i rrjetit rrugor          1 pikë 
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14.               3 pikë  

a) Garantimi i të ardhurave minimale ishte hapi i parë në rrugën e arritjes së mirëqenies  1 pikë 

b) Rishpërndarja e të ardhurave e realizuar nëpërmjet taksave progresive    1 pikë 

c) U afirmuan të drejtat sociale e ekonomike (e drejta e punësimit, arsimimit etj.)    1 pikë 

d) Sigurimet sociale, garantimi i të ardhurave       1 pikë  

e) U rritën pensionet për të moshuarit        1 pikë  

f) Shëndeti publik – u siguruan kushtet higjeno – sanitare në vendet e punës, në shkollë, në vende 

publike etj            1 pikë 

g) Shpenzimet qeveritare u rritën për realizimin e komponentëve të shtetit të mirëqenies sociale. 1 pikë 

h) Shteti i mirëqenies sociale ishte punëdhënës i madh, pasi punonjësit e shtetit përbënin 1/3 e fuqisë 

punëtore            1 pikë 

  

15.              3 pikë 

a) Dështimi i qeverisjes          1 pikë 

b) Organizimi federativ i tipit komunist me bashkësinë e kombeve të ndryshme   1 pikë 

c) Popujt e ndryshëm nuk e ndjenë veten asnjëherë si shtetas sovjetikë    1 pikë 

d) Reformat që ndërmorri Gorbaçov si gllasnost dhe perestrojka     1 pikë 

   

16.              2 pikë 

a) Sipas tezës së parë ilirët kanë ardhur nga veriu në një kohë relativisht të re, me ardhjen e 

indoevropianëve nga veriu i kontinentit. Sipas kësaj teze emigrimi i popullsive që flisnin  

ilirisht përfaqëson lëvizjen e fundit etniko-demografike më të shënuar para dhe protohistorike 

b) Sipas tezës së dytë ilirët dhe kultura e tyre janë produkt i i një zhvillimi të brendshëm autokton që u 

krye gjatë mijëvjeçarit II dhe I p.e.s në pjesën perëndimore të Ballkanit. 
 

17.              3 pikë  

a) Teuta detyrohej t’u paguante romakëve një tribut vjetor       1 pikë 

b) Të mos lundronte në jug të Lisit me më shumë se dy anije të paarmatosura   1 pikë 

c) Duhej të hiqte dorë nga pjesa më e madhe e tokave të Ilirisë     1 pikë 
 

18.             3 pikë  

a) Dhimitri gëzonte titullin, arkond i madh, gjykatës e princ i arbërve, panhypersebast,  

këta tituj e forcuan karakterin shtetëror të principatës      1 pikë 

b) Vasalët e njihnin si kryezot         1 pikë 

c) Kishte aftësi diplomatike           1 pikë 

d) Territori i principatës zinte 1/3 e trojeve të banuara nga shqiptarët    1 pikë 

e) Kishte stemën e saj me shqiponjë më një kokë       1 pikë 

f) Kishte vulën           1 pikë 

19.               4 pikë  

a) Rifitimi i pavarësisë së vendit dhe rishikimi i kufijve të vitit 1913    1 pikë 

b) Kongresi formoi një qeveri të përkohshme  kryeministër Turhan pashë Përmetin  1 pikë 

c) U formua një pleqësi si organ këshillues        1 pikë 

d) U caktua delegacioni që do të përfaqësonte Shqipërinë në Konferencën ë Paqes në Paris 1 pikë 

20.              2 pikë 

Federalizmi vendoste për përpjestimin e pushtetit midis qeverisë qendrore (kombëtare) dhe qeverive te shteteve 

 

Ndarja e pushteteve realizohej me tri hallka: hallka ligjëvënese që ushtrohej nga Kongresi; hallka ekzekutive që 

ushtrohej nga Presidenti dhe hallka gjygjësore që ushtrohej nga Gjykata e Larte. 


