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Ekonomi – Sesioni II 
 
Përgjigjet e sakta për çdo pyetje të testit 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 1  D 1 pikë  
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 2      3 pikë  
 
Model përgjigjeje 
a) Pika A tregon përdorim maksimal ose efektiv të burimeve ekonomike. 
b) Pika B tregon mospërdorim maksimal ose joefektiv të burimeve ekonomike.  
c) Pika C tregon që vendi nuk ka burime në dispozicion për të arritur atë kombinim 

prodhimi. 
  
3 pikë  nëse shkruan saktë të tria përgjigjet për kërkesat a), b) dhe c); 
2 pikë  nëse shkruan saktë dy prej përgjigjeve; 
1 pikë  nëse shkruan saktë vetëm një prej përgjigjeve; 
0 pikë  nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 3  C 1 pikë  
Pyetja 4  A 1 pikë  
Pyetja 5  C 1 pikë  
Pyetja 6  A 1 pikë  
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 7   3 pikë   
 
Model përgjigjeje 
a) Qe=15 njësi. 
b) Pe=5 njësi paraje. 
c) Nëse qeveria ndërhyn duke vendosur çmimin P= 6 ky do të quhet çmim 

dysheme ose minimal.   
 
3 pikë   nëse shkruan saktë përgjigjet respektivisht për të tria kërkesat  

a), b) dhe c);   
2 pikë   nëse shkruan saktë përgjigjet për dy nga kërkesat; 
1 pikë   nëse shkruan saktë vetëm një nga kërkesat; 
0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
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Pyetja 8       4 pikë  
 
Model përgjigjeje 
a) Kërkesë krejtësisht jo elastike. 
b) %∆Qd=0 / Sasia nuk ndryshon pavarësisht nga ndryshimi i çmimit. 
c)  
            P 
  
                           ED = 0                                        
                                        
                                 D 

     Q 
 
d) Psh: kërkesa për bukë / për mallra shumë të domosdoshëm. 
   
4 pikë  nëse shkruan saktë përgjigjet për  kërkesat a), b), c), 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 përgjigjet për një nga kërkesat; 
0 pikë  nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 9   3 pikë  
 
Model përgjigjeje 
Kursimi varet nga: 
a) parashikimet për të ardhmen; 
b) të ardhurat e individit; 
c) norma e interesit bankar; 
d) taksat mbi interesin bankar. 
 
3 pikë  nëse shkruan saktë tre faktorë; 
2 pikë  nëse shkruan sakte dy faktorë; 
1 pikë  nëse shkruan saktë një faktor; 
0 pikë               nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 10     B 1 pikë 
_________________________________________________________________ 
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Pyetja 11       3pikë  
 
Model përgjigjeje 
a) Përparësitë e firmave me ortakëri 
 Organizimi dhe krijimi i lehtë.   
 Më shumë fonde financiare në dispozicion. 
 Ndarja e përgjegjësive. 
 Taksimi bëhet vetëm me një shkallë. 

b) Te metat  
 Kapital i kufizuar. 
 Jetëgjatësi e kufizuar. 
 Përgjegjësi e pakufizuar. 
 Mundësi për mosmarrëveshje. 

 
3 pikë   nëse identifikon dy përparësi dhe një të metë;
2 pikë   nëse identifikon dy përparësi; 
OSE 
2 pikë   nëse identifikon një përparësi dhe një të metë; 
1 pikë   nëse identifikon një përparësi; 
OSE 
1 pikë   nëse identifikon një të metë; 
0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
 
________________________________________________________________ 
Pyetja  12   A  1 pikë 
Pyetja  13   B  1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 14   3 pikë  
 
Model përgjigjeje 
a) FC=18 sepse kur Q=0 →TC=FC.  
b) MC= ΔTC/ΔQ; MC=120-100/5-4=20. 

  c)   ATC=TC/Q →ATC=100/4=25.   
 

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 për një nga kërkesat; 
0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
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_________________________________________________________________ 
Pyetja 15 B  1 pikë  
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 16   3 pikë  
 
Model përgjigjeje 
a) konkurrencë monopolistike. 
b) monopol. 
c) oligopol. 

 
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 vetëm një nga kërkesat; 
0 pikë  nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 17      A 1 pikë  
Pyetja 18  B 1 pikë  
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 19   3 pikë 
 
Model përgjigjeje 
 Për të paguar shpenzimet qeveritare. 
 Për të zbutur pabarazinë në shpërndarjen e të ardhurave. 
 Për uljen e konsumit të produkteve të dëmshme. 
 Qeveria përdor taksat për të stabilizuar ekonominë. 
 Për të nxitur prodhimin vendas (taksat doganore). 

 
3 pikë  nëse liston tri arsye pse paguajmë taksa;   
2 pikë   nëse liston dy arsye pse paguajmë taksa; 
1 pikë   nëse liston një arsye pse paguajmë taksa; 
0 pikë  nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 20     3 pikë    
Model përgjigjeje  
a)         
 Shërben si bankë për bankat e nivelit të dytë.  
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 Përcakton normën e  rezervës së detyrueshme. 
 Mbikëqyr bankat e nivelit të dytë. 
 Etj. 

b) 
 Shërben si bankë e qeverisë./ Shet bono thesari. 

    
3 pikë   nëse identifikon dy funksione të Bankës Qendrore që lidhen  

drejtpërdrejtë me Bankat e nivelit të dytë dhe një funksion të 
Bankës Qendrore që lidhet me qeverinë; 

2 pikë   nëse identifikon dy funksione të Bankës Qendrore që lidhen  
drejtpërdrejtë me Bankat e nivelit të dytë; 

OSE 
2 pikë   nëse identifikon një funksion të Bankës Qendrore që lidhet  

drejtpërdrejtë me Bankat e nivelit të dytë dhe një funksion të 
Bankës Qendrore që lidhet me qeverinë; 

1 pikë   nëse identifikon një funksion të Bankës Qendrore që lidhen  
drejtpërdrejtë me Bankat e nivelit të dytë ose me qeverinë; 

0 pikë    nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 21  D 1 pikë  
Pyetja 22    C 1 pikë    
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 23   3 pikë 
 
Model përgjigjeje        
c) Ndikon në konsum  C. 
d) Ndikon në eksport neto Nx. 
e) Ndikon në shpenzimet qeveritare G. 

 
3 pikë   nëse shkruan saktë përgjigjet respektivisht për të tria kërkesat  

a), b) dhe c);  
2 pikë   nëse shkruan saktë përgjigjet për dy nga kërkesat;  
1 pikë   nëse shkruan saktë vetëm njërën nga kërkesat;   
0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
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Pyetja 24    2 pikë  
 
Model përgjigjeje        
a) Norma e inflacionit = [ CPI (1928) – CPI (1927) / CPI (1927)] x 100 = [17.1 - 

17.4 / 17.4] x 100 = -1.7%. 
b) Në këtë rast kemi deflacion. 

 
2 pikë  nëse shkruan saktë përgjigjet për të dy kërkesat;  
1 pikë   nëse shkruan saktë përgjigjen për njërën nga kërkesat;   
0 pikë  nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 25  C 1 pikë  
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 26   2 pikë  
 
Model përgjigjeje        
a) Oferta monetare rritet. 
b) Oferta monetare ulet. 

 
2 pikë  nëse shkruan saktë përgjigjet për dy kërkesat;  
1 pikë   nëse shkruan saktë vetëm njërën nga kërkesat;   
0 pikë  nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 27                C 1 pikë  
Pyetja 28  B 1 pikë  
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 29    3 pikë 
  
Model përgjigjeje 
 Ligji që ndalon punën e të miturve / Lloji i punës / Konventa e Fëmijëve. 
 Pengon arsimimin / Kohën e lirë në përputhje me zhvillimi moshor, etj. 
 Pasojat sociale / Opinioni / Paragjykimet shoqërore. 
 
3 pikë  nëse evidenton tri elemente;  
2 pikë  nëse evidenton dy elemente;   
1 pikë   nëse evidenton një element;  
0 pikë  nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
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_________________________________________________________________ 
Pyetja 30  C 1 pikë  
Pyetja 31  C 1 pikë  
Pyetja 32  D 1 pikë  
Pyetja 33  B 1 pikë  
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 34       2 pikë  
 
Model përgjigjeje 
 Sipërmarrësi informuar 
 Produkti i duhur 
 Tregu i duhur 
 Përparësitë e konkurrimit 
 Plani i etikes dhe përgjegjësisë sociale 
 Plani i biznesit 
  
2 pikë   nëse liston dy elemente; 
1 pikë   nëse liston një element; 
0 pikë   nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
 
  


