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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 

https://universiteti-info.com/materiale-pergatitore/


MATURA SHTETËRORE 2019 

360 

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. 
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_________________________________________________________________ 
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. 
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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. 
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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. 
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