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EKONOMI 
 

Ekonomi – Sesioni I 
 

Përgjigjet e sakta për çdo pyetje të testit 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 1  A 1 pikë  
_________________________________________________________________ 
 

Pyetja 2      3 pikë  
Model përgjigjeje 
a) Sistem i ekonomisë së komanduar. 
b)  
 Pronë shtetërore mbi burimet. 
 Planifikim se çfarë, si dhe për kë do të prodhohet. 
 Çmime fikse. 
 Sistemi i triskëtimit. 
3 pikë  nëse shkruan sistemin ekonomik dhe dy karakteristika të tij; 
2 pikë  nëse shkruan sistemin ekonomik dhe një karakteristikë të tij; 
1 pikë  nëse shkruan sistemin ekonomik; 
0 pikë  nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 3  D 1 pikë  
Pyetja 4  C 1 pikë  
Pyetja 5  D 1 pikë  
Pyetja 6  D 1 pikë  
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 7   3 pikë      

   

Model përgjigjeje 
a) PE = 4, rritet.    
b) QE = 30, ulet. 
c)  
             P                            S’         S 
 
             4                   E’ 

             3                           E 
                                                  D 
                             30      30               Q 
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3 pikë   nëse shkruan saktë përgjigjet për tri 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 8   4 pikë       

  
Model përgjigjeje 
 
a) Elasticitet kërkese. 
b) 40 % nëse llogaritet me metodën e pikës së mesit /  50 % nëpërmjet formulës 

P / P 
c) E = 1.6 me metodën e pikës së mesit / E= 1 (Q / Q) / (P / P) 
 
d)                     P 
                            
 
 
                                                               D 
                                                                       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 9   3 pikë      
   
Model përgjigjeje 
 
a)  Kredi afatgjatë / Hipotekore. 
b)   
 Karakteri. 
 Kapaciteti. 
 Kapitali.  
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3 pikë  nëse përcakton formën e kredisë dhe dy kushte që duhet  
    të plotësojë ai; 
2 pikë  nëse përcakton formën e kredisë dhe një kusht që duhet të 

plotësojë ai; 
Ose 
2 pikë  nëse përcakton dy kushte që duhet të plotësojë ai; 
1 pikë  nëse përcakton formën e kredisë; 
Ose 
1 pikë  nëse përcakton një kusht që duhet të plotësojë ai; 
0 pikë  nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 10 B  1 pikë  
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja  11     3 pikë  
 

Model përgjigjeje 
a) Firmë me ortakë. 
b) Të ardhurat e përgjithshme = 110 000 lekë. 
c) 12 000 lekë.  
 

3 pikë  nëse shkruan saktë përgjigjet për të tria 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 12  C 1 pikë  
Pyetja 13  A 1 pikë  
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja  14    3 pikë  
 

Model përgjigjeje 
a) AFC = FC / Q; AFC = 100 / 4 = 25 
b) MC =  TC /Q ; MC = (370 – 310) / (6 – 5) = 60 
c) ATC = TC / Q; ATC = 310 / 5 = 62 
3 pikë  nëse shkruan saktë përgjigjet për të tria 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. 



MATURA SHTETËRORE 2019 

362 

_________________________________________________________________ 
Pyetja 15  A 1 pikë  
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 16     3 pikë    
 
Model përgjigjeje 
a) tipare të përbashkëta: 
 Shumë firma në treg. 
 Hyrje dalje e lirë nga tregu. 
b) tipare dalluese: 
 Produkt homogjen / produkt i diferencuar. 
 Çmimpranuese / Çmimkërkuese. 
 
3 pikë  nëse tregon dy tipare të përbashkëta dhe një tipar dallues; 
2 pikë  nëse tregon dy tipare të përbashkëta; 
Ose 
2 pikë  nëse tregon një tipar të përbashkët dhe një tipar dallues; 
1 pikë  nëse tregon një tipar të përbashkët; 
Ose 
1 pikë  nëse tregon një tipar dallues; 
0 pikë  nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.   
_________________________________________________________________ 
Pyetja 17  C 1 pikë  
Pyetja 18  D 1 pikë  
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja  19    3 pikë  
 
Model përgjigjeje 
a) Pjesëmarrës / agjent në treg / Ofron të mira publike. 
b) Arbitër / Garantuese e rregullave/ Trajton eksternalitetet. 
c) Menaxhere / Rishpërndan të ardhurat / Ul varfërinë. 
 
3 pikë   nëse shkruan saktë përgjigjet për të tria 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. 
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Pyetja  20     3 pikë  
 
Model përgjigjeje 
a)  
o Stabiliteti i çmimeve. / Kontrolli i inflacionit. / Mbajtja e inflacionit në nivel të 

qëndrueshëm 3 + - 1%. 
b)  
o Në mënyrën e emërimit të guvernatorit / Zgjedhja e guvernatorit.  
o Në politikën monetare dhe instrumentet e realizimit të saj. 
   
3 pikë  nëse përcakton objektivin dhe dy shkaqet e pavarësisë së Bankës  
    Qendrore; 
2 pikë  nëse përcakton objektivin dhe një nga shkaqet e pavarësisë së  
    Bankës Qendrore; 
OSE 
2 pikë  nëse përcakton shkaqet e pavarësisë së Bankës Qendrore; 
1 pikë  nëse përcakton objektivin e Bankës Qendrore; 
OSE 
1 pikë  nëse përcakton një nga shkaqet e pavarësisë së Bankës  
    Qendrore; 
0 pikë  nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 21  D 1 pikë  
Pyetja 22  A 1 pikë  
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 23   3 pikë    
 
Model përgjigjeje 
a) 4 
b) 2 
c) Të dy bëjnë pjesë në papunësi friksionale. 
3 pikë  nëse përgjigjet saktë për të tria kërkesat a), b) dhe c); 
2 pikë  nëse përgjigjet saktë për dy kërkesa; 
1 pikë  nëse përgjigjet saktë për një kërkesë; 
0 pikë  nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
 
 



MATURA SHTETËRORE 2019 

364 

Pyetja    24   2 pikë  
 
Model përgjigjeje 
a) Bie për dy tremujorë radhazi.  
b) Rritet. 
   
2 pikë   nëse shkruan saktë dy përgjigjet a) dhe b); 
1 pikë   nëse shkruan saktë vetëm një nga përgjigjet; 
0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 25  B 1 pikë  
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja  26    2 pikë  
 
Model përgjigjeje 
a) Oferta monetare ulet. 
b) Inflacioni bie. 
 
2 pikë   nëse tregon ndikimin për a) dhe b);  
1 pikë   nëse tregon ndikimin për a) ose b); 
0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 27  C 1 pikë  
Pyetja 28  A 1 pikë  
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 29       3 pikë  
 
Model përgjigjeje 
 Besimi. 
 Vlerat. 
 Fryma e grupit. 
 Menaxhimi. 
 Komunikimi. 
 Kursimi. 
 Guximi.  
 Etj. 
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3 pikë  nëse përcakton tri shtylla; 
2 pikë  nëse përcakton dy shtylla; 
1pikë   nëse përcakton një shtyllë; 
0 pikë  nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 30  B 1 pikë  
Pyetja 31  C 1 pikë  
Pyetja 32  D 1 pikë 
Pyetja 33  D 1 pikë  
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja   34   2 pikë  
 
Model përgjigjeje 
 Mund të ndryshojë / përmirësojë cilësinë. 
 Mund të ndryshojë vlerën. 
 Mund të ndryshojë mënyrën se si e ofron produktin. 
 Mund të hedhë në treg produkte alternative. 
 
2 pikë  nëse liston dy nga mënyrat; 
1 pikë  nëse liston një nga mënyrat; 
0 pikë  nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
 

 
  


