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Histori - Sesioni I 
 
1. Athina ishte një demokraci e kufizuar sepse:    1 pikë 
A) vetëm filozofët mund të votonin. 
B) vetëm klasa e tregtarëve mund të votonte. 
C) ushtarakët dhe artistët nuk lejoheshin të votonin. 
D) gratë, skllevërit dhe të huajt nuk lejoheshin të votonin. 
 
2. Shkrimi i ligjeve në Romë, në 12 Tabelat, ishte një hap i rëndësishëm sepse:  
A) për herë të parë u zbatuan ligjet në Romë.     1 pikë 
B) ato i bënë ligjet publike për të gjithë qytetarët. 
C) plebenjtë fitonin më shumë të drejta se patricët. 
D) ato u jepnin plebejve të drejtën e qytetarisë për herë të parë. 
 
3. Periudha e Perandorisë në Romën antike fillon me:   1 pikë 
A) Oktavian August, 
B) Mark Antoni, 
C) Jul Cezar, 
D) Kornel Shilla. 

 
4. Identifikoni dy ndryshime të rëndësishme mes polisit të Spartës dhe atij të 

 Athinës.        2 pikë 
 
5. Pavarësisht rezistencës së gjatë dhe të fortë, Iliria nuk ishte në gjendje t’i bënte 

ballë superfuqisë romake. Pushtimi romak pati ndikim në të gjitha fushat e jetës 
së popullsisë ilire për një kohë shumë të gjatë. 
Shpjegoni dy pasoja të pushtimit romak në Iliri.   2 pikë 

 
6. Kuvendi themelues i Lidhjes së princërve shqiptarë u mbajt në Lezhë sepse:  
A) Lezha kishte terren të thyer malor.      1 pikë 
B) Lezha ishte larg çdo zotërimi të pjesëmarrësve kryesorë në kuvend.   
C) në këtë mënyrë i bëhej një ftesë për bashkëpunim edhe Venedikut. 
D) Zoti i Lezhës ishte përkrahësi kryesor i Skënderbeut. 
 
 
 
 
7. Në Perandorinë Bizantine pushteti ishte i përqendruar në duart e: 1 pikë 
A) perandorit, 
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B) fisnikëve, 
C) senatit, 
D) klerit. 

 
8. Prona shtetërore e kushtëzuar dhe e pa trashëgueshme, që i jepej feudalit 

ushtarak, ishte:       1 pikë 
A) stratiotika, 
B) pronja, 
C) bashtina, 
D) territoria. 
 
9. Miratimi i “Ediktit Ikonoklast” shënoi një nga momentet e çarjes së madhe mes 

Kishës së Lindjes dhe asaj të Perëndimit. Pavarësisht se ky edikt u tërhoq pas 
disa vitesh, marrëdhëniet mes dy kishave nuk u përmirësuan. Çfarë u vendos 
me aprovimin e “Ediktit Ikonoklast” nga perandori Leon III?  1 pikë 

A) Nxitja e prodhimit të ikonave fetare. 
B) Përcaktimi i madhësisë së ikonave fetare. 
C) Ndalimi i përdorimit dhe prodhimit të ikonave fetare. 
D) Vendosja e ikonave fetare në ambiente civile publike. 
 
10. Principata e Arbrit shënoi organizimin e parë politik në trevat arbërore, falë të cilit 

u krijuan kushte të përshtatshme për zhvillimet e mëvonshme. Ajo vendosi 
themelet e traditës shtet formuese të shqiptarëve. 

a) Shpjegoni tri elemente që provojnë organizimin shtetëror të Principatës së Arbrit.
        3 pikë 

b) Identifikoni një prej shteteve që e rrezikuan ekzistencën e kësaj principate. 
         1 pikë 

11. Lëvizja për Reformacion i pati fillesat e saj në:            1 pikë 
A) Gjermani, 
B) Francë, 
C) Angli, 
D) Itali. 

 
 
 
 
 

12. “Të gjithë njerëzit janë prej natyre të lirë, të barabartë dhe të pavarur, asnjë prej 
tyre nuk mund të privohet nga prona dhe t’i nënshtrohet fuqisë politike të dikujt 
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tjetër pa pëlqimin e tij, që bëhet duke rënë dakord me njerëz të tjerë, për t’u 
bashkuar në një bashkësi për jetesën e tyre të rehatshme, të sigurt dhe paqësore 
dhe duke gëzuar pasuritë e tyre.” 
Pasazhi i mësipërm është shkruar nga:    1 pikë 

A) Adam Smith, 
B) Xhon Loku, 
C) Frensis Bekon, 
D) Edmond Burke. 

 
13. Revolucioni i Lavdishëm i vitit 1688 shënoi një pikë kthese në historinë e Anglisë, 

sepse pas tij:      1 pikë 
A)  “Kokërrumbullakëtit” mundën Kavalierët dhe ekzekutuan mbretin. 
B) u rikthye katolicizmi roman në Angli dhe Skoci si fe zyrtare e shtetit. 
C) puritanët fituan pushtetin në vend dhe kërcënuan me një luftë të re civile. 
D) u miratua Karta Angleze e Lirive dhe e të Drejtave që kufizoi autoritetin e 

monarkut. 
 
14. Cili prej sundimtarëve të familjes së Bushatllinjve krijoi “Konfederatën Ilirike”?  
A) Mustafa pasha,        1 pikë 
B) Ibrahim pasha, 
C) Mahmut pasha, 
D) Mehmet pasha. 

 
15. Vendimi për hapjen e shkollës së parë Normale për përgatitjen e mësuesve,  

u mor në:         1 pikë 
A) Kongresin e Dibrës,   
B) Kongresin e Elbasanit, 
C) Kongresin I të Manastirit, 
D) Kongresin II të Manastirit.       
       
16. Përse Britania e Madhe, Franca dhe Rusia e kurorëzuan formimin e Antantës në 

vitin 1907?       1 pikë 
A) Për të mbajtur nën kontroll lëvizjet e armatosura në kolonitë e tyre. 
B) Për të zhvilluar një aleancë ekonomike bazuar mbi tregjet e hapura. 
C) Për të shtypur pakicat kombëtare në vendet e tyre. 
D) Për t’iu kundërpërgjigjur krijimit të Bllokut Qendror. 

 
17. Fjalët e mëposhtme janë të Oto fon Bismark-ut, kryeministri i Prusisë në 1866, 

ku ai shpjegon procesin e bashkimit të Gjermanisë. 
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“Unë e kam treguar qartë drejtimin ku po shkoja. Prusia…nuk mund të mbajë më 
e vetme peshën e sigurisë për Gjermaninë. Ajo duhet të ndahet në mënyrë të 
barabartë mes gjithë popullit gjerman. Ne nuk do të arrijmë qëllimet tona përmes 
fjalimeve, shoqatave ose vendimmarrjeve me shumicë. Ne nuk do të jemi në 
gjendje të evitojmë konfliktin serioz me Francën. Ky konflikt mund të zgjidhet 
vetëm me gjak dhe hekur. Ka vetëm një rrugë për të garantuar suksesin tonë. 
Deputetët duhet të vendosin peshën më të madhe të gjakut dhe hekurit në duart 
e mbretit të Prusisë.” 
Shpjegoni tri pasojat e luftës franko – prusiane, të provokuar nga kancelari 
Bismark.           3 pikë 

 

18.  “Ai që zakonisht e quajmë revolucioni industrial, shndërroi fund e krye 
ekzistencën e njerëzimit dhe përshpejtoi ritmin e historisë së tij. Por shfaqja e tij 
nuk qe e rastësishme. Për të garantuar triumfin e shpirtit të mekanizimit, duhet 
të puqeshin bashkë disa kushte dhe kjo ndodhi pikërisht në Angli”. 

         Karl Grimberg, 
“Historia botërore dhe qytetërimi” 
Cilët ishin tre nga faktorët që e favorizuan Anglinë të industrializohej? 3 pikë 
 

19.  “Nga gjysma e dytë e shek.XVI filluan të rriten gjithmonë e më shumë roli dhe 
ndikimi i islamit dhe i parimeve të tij. Gjithnjë e më shumë dallohej kufiri midis 
myslimanëve dhe të krishterëve. Islamizimi përfshiu më gjerësisht sferën 
ideologjike, politike, administrative, ushtarake, gjuhësore dhe të jetës në 
perandori. Legjislacioni osman i jepte përparësi dhe favore popullsisë që 
përqafonte fenë islame. I gjithë sistemi shoqëror, politik dhe ekonomik i shtetit 
osman e vuri ekzistencën e të krishterëve në varësi të myslimanëve, në kushtet 
e një joshjeje të vazhdueshme.” 

Petrika Thëngjilli: “Faktorët për përhapjen e 
fesë islame në Shqipëri”, 2005 

Renditni tri prej formave që u ndoqën për islamizimin e popullsisë shqiptare nga 
Perandoria Osmane.       3 pikë 

 

20. Shqipëria u shpall për herë të parë “principatë autonome sovrane dhe e 
trashëgueshme”  në:        1 pikë 

A) Konferencën e Ambasadorëve në Londër, 
B) Konferencën e Paqes në Paris, 
C) Konferencën e Firences, 
D) Kongresin e Berlinit. 
21. Qëllimi kryesor i politikave ekonomike të ndjekura nga Stalini, ishte të: 1 pikë 
A) thithte investime të huaja. 
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B) zhvillonte më shumë industrinë e rëndë. 
C) prodhonte me bollëk mallra konsumi. 
D) ndihmonte financiarisht të varfrit për të rritur prodhimin bujqësor.  

 
22. Ligjet e Nurembergut lidheshin me:      1 pikë 
A) ndalimin e lirisë së shtypit.                 
B) ndryshimin e formës së regjimit. 
C) mohimin e të drejtave të hebrenjve. 
D) eliminimin e veprimtarisë së partive politike. 

 
23. Përdorni informacionin e mëposhtëm për t’iu përgjigjur pyetjes. 

 
“Miqtë e mi të mirë, për herë të dytë në historinë tonë, një kryeministër britanik 
është kthyer nga Gjermania duke sjellë paqe me nder. Unë besoj se kjo është 
paqja e kohës sonë… . Shkoni në shtëpi dhe flini të qetë.”  

Neville Chamberlain, (Deklaratë pas kthimit 
të tij nga Konferenca e Mynihut.)  

Bazuar në deklaratën e mësipërme, cila prej politikave të mëposhtme do të 
parandalonte një luftë të re?      1 pikë  
A) Politika e izolimit. 
B) Politika e lëshimeve. 
C) Politika e kundërpërgjigjes. 
D) Politika e  dëmshpërblimeve. 
 
24.  “Faktet provojnë se shumë abuzime ndodhën me urdhër të Stalinit, pa marrë 

parasysh normat e partisë dhe ligjshmërisë sovjetike. Stalini ishte një njeri 
shumë dyshues… . Kur Stalini thoshte që dikush duhet të arrestohet, ishte e 
domosdoshme që të besohej që ai person ishte një “armik i popullit””. 
Bazuar në pasazhin e mësipërm, cili nga udhëheqësit e BRSS mbajti një 
qëndrim kritik ndaj figurës së Stalinit?      1 pikë  

A) Nikita Hrushov 
B) Leonid Brezhnjev 
C) Juri Andropov 
D) Konstatin Çernjenko 
 
 
 
25. Cili ishte statusi që fitoi Shqipëria, pas pushtimit nga Gjermania naziste?  
A) Mosnjohje sovraniteti.       1 pikë 
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B) Sovranitet popullor. 
C) Sovranitet i plotë. 
D) Sovranitet relativ.      

 

26. Prilli i vitit 2009 shënon një nga momentet më të rëndësishme të Shqipërisë pas 
rrëzimit të sistemit komunist. Për cilën ngjarje bëhet fjalë?  1 pikë 

A) Anëtarësimi në Paktin e Stabilitetit. 
B) Marrja e statusit kandidat për BE. 
C) Anëtarësimi në NATO. 
D) Liberalizimi i vizave. 

 

27. Historia politike e shtetit shqiptar, në vitet e para pas shpalljes së pavarësisë, 
karakterizohet nga një paqëndrueshmëri e theksuar, me rrëzime të shpeshta të 
qeverive, revolta të armatosura dhe përpjekje për njohjen dhe konsolidimin e 
pavarësisë në planin ndërkombëtar. Duke krahasuar organizimin shtetëror gjatë 
periudhës së republikës dhe monarkisë shqiptare, identifikoni dy ndryshime 
institucionale midis tyre.     2 pikë 
 

28. Procesi i projektimit të së ardhmes pas Luftës së Dytë Botërore, u kristalizua në 
vendimet e disa konferencave që bënë aleatët (BS, Anglia dhe ShBA). Një ndër 
Konferencat që mori vendime shumë të rëndësishme për të ardhmen e sistemit 
botëror, ishte ajo e Jaltës.  

a) Renditni tri vendimet kryesore që u morën në këtë konferencë.  3 pikë 
b) Cila ishte konferenca e radhës që pasoi Jaltën, ende pa përfunduar Lufta e Dytë 

Botërore?       1 pikë 
 

29. Në fillim të viteve ’30 të shek. XX, Shqipëria bëri përpjekje për të zhvilluar një 
politikë të jashtme të pavarur nga Italia, duke bërë edhe hapa konkretë në këtë 
drejtim. 

a) Cili ishte hapi i parë që ndërmori Shqipëria në këtë drejtim?   1 pikë 
b) Cilat ishin dy nga veprimet e ndërmarra nga Italia si kundërpërgjigje ndaj kësaj 

politike të pavarur?       2 pikë 
 

30. Pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, Bashkimi Sovjetik vuri nën kontrollin 
e tij një pjesë të mirë të vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore, ku u imponua 
modeli i tij në të gjitha fushat e jetës.  
Shpjegoni dy tipare të përbashkëta, në planin politik dhe atë ekonomik, që 
Bashkimi Sovjetik u imponoi vendeve të Evropës Lindore.     2 pikë 
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31. Dekada 1980 – 1990 shënoi thellimin e krizës politike, shoqërore dhe ekonomike 
në ish - Jugosllavi. Përfundimi i saj ishte shpërbërja diku paqësore, e diku e 
dhunshme e këtij shteti shumëkombësh. 

a) Shpjegoni tre faktorë të krizës që çuan në shpërbërjen e Jugosllavisë. 3 pikë 
b) Cila ishte republika e parë që fitoi pavarësinë në kuadrin e shpërbërjes së ish - 

Jugosllavisë?       1 pikë 
 
32. Për një dekadë, Shqipëria dhe Kina komuniste ndërtuan dhe zhvilluan 

marrëdhënie të ngushta politike dhe ekonomike mes njëra-tjetrës. Prishja e 
mëvonshme e këtyre marrëdhënieve ishte një goditje e rëndë për ekonominë 
shqiptare. 

a) Cila ishte ngjarja politike ndërkombëtare që çoi në vendosjen e marrëdhënieve 
të ngushta mes Shqipërisë dhe Kinës?    1 pikë 

b) Cila ishte arsyeja që çoi në prishjen e marrëdhënieve të ngushta mes Shqipërisë 
dhe Kinës?       1 pikë 
 

33. “Hoxha qëllimisht dhe sistematikisht e izoloi popullin e tij nga “molepsia” 
ideologjike, si nga Lindja, ashtu edhe nga Perëndimi. Gazetat, revistat, filmat e 
huaj  dhe udhëtimet jashtë shtetit ishin të ndaluara, turistët e huaj brenda vendit 
mbikëqyreshin me kujdes. Për dekada të tëra, Shqipëria u karakterizua nga 
gazetarët e huaj, si një komb i izoluar, si Tibeti i Evropës. 
      ” Edwin Jacques, “Shqiptarët” 
Ky izolim ishte një nga pasojat më të rënda të regjimit komunist. Analizoni, se si 
u reflektua ky izolim në jetën ekonomike, politike dhe shoqërore të shqiptarëve 
gjatë periudhës komuniste.    4 pikë 
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Histori - Sesioni II 
 

1. Në Greqinë antike sistemi qeverisës i qytet- shtetit të Spartës ishte: 1 pikë 
A) demokraci; 
B) timokraci; 
C) oligarki; 
D) autokraci. 
 

2. Kur mbreti i fundit i Romës u rrëzua nga pushteti, vendi i tij u zëvendësua nga:  
A) dy konsuj;         1 pikë 
B) dy tribunë; 
C) dy plebej; 
D) dy arhond. 
 

3. Cila prej reformave të mëposhtme që u ndërmorën në Athinë, i takon Perikliut?  
A) Ndarja e shoqërisë në kategori sipas censit të pasurisë (timokracia).  1 pikë 
B) Dhënia e pagave zyrtarëve të shtetit. 
C) Dëbimi nga qyteti i të padëshiruarve. 
D) Krijimi i Këshillit të të Pesëqindëve. 
 

4. Mbretëria Ilire në fillimet e saj e kishte qendrën politike në territorin juglindor të 
Ilirisë, rreth liqenit të Ohrit, te fisi i enkelejdëve. Më pas, me ardhjen në pushtet 
të Glaukias, qendra u zhvendos tek fisi i taulantëve. 
Vini në dukje dy arritje të shtetit ilir nën drejtimin e Glaukias.            2 pikë 
 

5. Gjatë shek. VIII-V pr.K, ilirët njohën një zhvillim të ri e më të përparuar ekonomik 
e shoqëror, i cili çoi në krijimin e formacioneve të para shtetërore. Listoni dy nga 
faktorët kryesorë, që ndikuan në krijimin e formacioneve shtetërore tek ilirët. 
      2 pikë 
 

6. Traktati i Gaetës u nënshkrua ndërmjet Skënderbeu dhe:  1 pikë 
A) Mbretërisë së Milanos; 
B) Mbretërisë së Napolit; 
C) Republikës së Venedikut; 
D) Republikës së Raguzës. 

 

7. Qendra e Principatës së Balshajve ishte:    1 pikë 
A) Kruja; 
B) Berati; 
C) Shkodra; 
D) Gjirokastra. 
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8. Gjatë sundimit bizantin në tokat arbërore ekzistonin disa kategori të pronës 
tokësore. Cila nga kategoritë e mëposhtme i përket kësaj periudhe? 1 pikë 

A) Hasi. 
B) Ziameti. 
C) Timari. 
D) Bashtina. 
 

9. Shoqëria feudale në Francën mesjetare ishte e karakterizuar nga: 1 pikë 
A) sundimi i një qeverie të fortë; 
B) ekzistenca e një kishe të dobët; 
C) mungesa e armiqësive mes feudalëve fqinjë; 
D) një sistem varësie marrëdhëniesh dhe detyrimesh. 
 

10. Dyndjet sllave në viset e Ballkanit patën pasoja të shumta demografike, 
ekonomike dhe ushtarake. Përballja e popullsisë ilire me këto dyndje, pati pasoja 
të ndryshme në Ilirinë Veriore krahasuar me atë Jugore. 

a) Identifikoni dy arsye përse popullsia në Ilirinë jugore nuk u asimilua nga dyndjet 
sllave.        2 pikë 

b) Pavarësisht dyndjeve të huaja, trashëgimia etno-kulturore e vazhdimësisë iliro-
arbëro-shqiptare u ruajt e paprekur. Për këtë, ka argumente të shumta 
arkeologjike, etnografike dhe gjuhësore. Një prej tyre është Kultura e Komanit. 
Identifikoni dy komponentët që paraqet kjo kulturë, me rëndësi të veçantë për 
këtë vazhdimësi.       2 pikë 

            

11. I pari që i kërkoi Papës ndalimin e indulgjencave ishte:           1 pikë 
A) Zhan Kalvin; 
B) Martin Luteri; 
C) Ulrih Cvingli; 
D) Henri VIII. 
 

12. Shkëputja politike e SHBA me Britaninë e Madhe, u sanksionua në Deklaratën 
e Pavarësisë, në vitin:      1 pikë 

A) 1776 
B) 1787 
C) 1861 
D) 1865 
 

13. Sundimtari i parë i Pashallëkut të Shkodrës ishte:   1 pikë 
A) Mustafa Pasha; 
B) Mehmet Pasha; 
C) Ibrahim Pasha; 
D) Mahmut Pasha. 
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14. Cili nga atdhetarët e mëposhtëm ishte drejtori i shkollës së parë Normale shqipe 
në Elbasan?       1 pikë 

A) Mit’hat Frashëri; 
B) Gjergj Fishta; 
C) Luigj Gurakuqi; 
D) Sami Frashëri. 
 

15. Zbulimet e mëdha gjeografike u përcaktuan nga një sërë shkaqesh dhe 
kushtesh. Zbulimi i tokave të reja nga eksploratorët, i ndryshoi rrënjësisht faqen 
njerëzimit. Të gjitha shkaqet e mëposhtme çuan në zbulimet e mëdha 
gjeografike, përveç:        1 pikë 

A) përhapjes së krishterimit; 
B) etjes për pasurim; 
C) aleancës me Perandorinë Osmane; 
D) bllokimit të rrugëve për në Lindje. 
 

16. Kongresi i Vjenës me vendimet e tij, siguroi gjatë viteve 1815 – 1848: 1pikë 
A) promovimin e institucioneve demokratike. 
B) zgjerimin territorial të SHBA. 
C) balancimin e forcës mes shteteve evropiane. 
D) vendosjen e lidhjeve ekonomike ndërkombëtare. 
 

17. Periudha e Napoleon Bonapartit është një periudhë me ndryshime të 
rëndësishme në shumë aspekte për Francën. Jepni një nga reformat që u 
ndërmorën për secilën nga fushat e mëposhtme.   3 pikë 
Reforma në fushën legjislative: 
Reforma në fushën ekonomike: 
Reforma në fushën arsimore: 

 

18. “Ahmet Zogu qe kthyer në pushtet me ndihmën e Mbretërisë Serbo-Kroato-
Sllovene, kryesisht sepse ajo shpresonte të kënaqeshin pretendimet e saj 
territoriale. A. Zogu ishte i vendosur t’i jepte fund vështirësive ekonomike, që 
cikloheshin në mënyrë të pandërprerë. Në këto rrethana, kursi i tij ishte të kthehej 
nga Italia dhe njëkohësisht ta zbuste Jugosllavinë duke i njohur pretendimet e 
saj ”. 

      Joseph Sëire,  “Ngritja e një Mbretërie” 
a) Identifikoni ndryshimin territorial që ndodhi mes Shqipërisë dhe Mbretërisë 

Serbo-Kroato-Sllovene, me rikthimin në pushtet të Ahmet Zogut. 1 pikë 
b) Shpjegoni dy nga arsyet pse marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Mbretërisë 

Serbo-Kroate-Sllovene nuk patën jetëgjatësi.     2 pikë 
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19. Rilindja Kombëtare Shqiptare ishte një lëvizje me karakter politik, kulturor e 
arsimor, e cila synonte ndërgjegjësimin e  shqiptarëve për zgjidhjen e çështjes 
kombëtare, kultivimin e arsimit dhe kulturës në tërësi, me qëllim nxjerrjen e 
vendit nga prapambetja dhe futjen në rrugën e zhvillimit. Për këtë qëllim, u hartua 
dhe një program, që rendiste se cilat ishin nevojat e shqiptarëve në atë periudhë. 
Cilat ishin tre pikat kryesore të programit të Rilindjes Kombëtare Shqiptare.  
                   3 pikë 
 

20. U aplikua sistemi korporativ në ekonomi, rriti sipërfaqen e punueshme të tokës 
dhe prodhimin e grurit. Prona private u ruajt, por zbatoi politikën e planifikimit 
dhe ndërhyrjes së shtetit në ekonomi. 
Cilit nga udhëheqësit totalitar i përkasin këto reforma ekonomike? 1 pikë 

A) J. Stalini; 
B) A. Hitleri; 
C) B. Musolini; 
D) E. Hoxha. 
 
21. Vendimi për krijimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara u mor në: 1 pikë 
A) Konferencën e Otavës; 
B) Konferencën Jaltës; 
C) Konferencën e Potsdamit; 
D) Konferencën e Parisit. 
 
22. Në programin e saj parashikonte “çrrënjosjen e feudalizmit, çarmatosjen e 

popullsisë, reforma radikale politike, ekonomike e sociale”. 
Programit të kujt qeverie i përkasin këto objektiva?   1 pikë 

A) Qeverisë së Ismail Qemalit. 
B) Qeverisë së Ahmet Zogut. 
C) Qeverisë së Fan Nolit. 
D) Qeverisë së Shefqet Vërlacit. 
 
23. “Rivendosja e pavarësisë së vendit, vendosja e një regjimi demokratik dhe 

bashkimi i Kosovës me Shqipërinë”, ishin nga objektivat kryesore të programit 
politik të:         1 pikë 

A) Lëvizjes së Legalitetit; 
B) Partisë Komuniste; 
C) Partisë Fashiste; 
D) Ballit Kombëtar. 
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24. Përdorni informacionin e mëposhtëm për t’ju përgjigjur pyetjes. 
 

”Më 27 nëntor 1946 pasoi një marrëveshje për bashkëpunim ekonomik mes 
Shqipërisë dhe Jugosllavisë, që parashikonte bashkërendimin e planeve ekonomike 
mes dy vendeve. Nëse do të ishte vënë në jetë ky plan, ekonomia popullore 
shqiptare do të ishte bërë njësh më ekonominë jugosllave, gjë që nga ana e saj do 
të kishte sheshuar rrugën për bashkimin shtetëror të të dy vendeve”. 

Peter Bartl, “Shqiptarët” 
Cili nga pohimet e mëposhtme ishte pjesë e kësaj marrëveshje?  1 pikë 
A) Ngritja e një Banke të përbashkët. 
B) Bashkimi doganor dhe monedha e përbashkët. 
C) Krijimi i kooperativave të përbashkëta bujqësore. 
D) Ngritja e fabrikave dhe uzinave ushtarake jugosllave. 

 
25. Në vitin 1961 Shqipëria i ndërpreu marrëdhëniet diplomatike me: 1 pikë 
A) Bashkimin Sovjetik 
B) Jugosllavinë 
C) Kinën 
D) SHBA 
 
26. Ngjarja e korrikut të vitit 1990, shënon një nga goditjet më të rënda të sistemit 

komunist në Shqipëri. Për cilën ngjarje bëhet fjalë?   1 pikë 
A) Hyrja e qytetarëve në ambasadat perëndimore. 
B) Demonstrata antikomuniste e Kavajës. 
C) Protestat në qytetin Studenti. 
D) Shpallja e pluralizmit politik. 
 
27. Cilat ishin tre nga arsyet që e detyruan Ismail Qemalin dhe qeverinë e tij të jepte 

dorëheqjen?       3 pikë 
 

28. Pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, Bashkimi Sovjetik ishte shteti më i 
rrënuar me pasoja mjaft të rënda si në rrafshin ekonomik ashtu edhe në atë 
njerëzor. 20 milion vetë kishin humbur jetën dhe dëmet materiale ishin të 
pallogaritshme. Vendit i duhej të rimëkëmbej dhe të fillonte një jetë tjetër në kohë 
paqeje. 
Identifikoni katër nga masat kryesore që mori qeveria sovjetike për të kapërcyer 
këtë situatë.      4 pikë 
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29. Mikael Gorbaçov erdhi me një program të ri reformash për ta nxjerrë Bashkimin 
Sovjetik nga kriza në të cilën ishte futur. Pavarësisht vullnetit dhe përpjekjeve të 
tij, ato nuk rezultuan të suksesshme. Jepni tri arsye pse këto reforma nuk 
funksionuan.        3 pikë 

 
30. Pas formimit të saj, Republika Federale Gjermane eci me ritme të shpejta në 

rrugën e zhvillimit. Të ardhurat për frymë u trefishuan dhe eksportet u dyfishuan. 
a) Cili ishte kancelari i parë i RFGJ që bëri të mundur ringritjen ekonomike të 

Gjermanisë?        1 pikë 
b) Përshkruani dy nga faktorët që ndikuan në “mrekullinë ekonomike” gjermane. 

         2 pikë 
31. Bashkimi Evropian lindi si një bashkim ekonomik pas Luftës së Dytë Botërore, 

për t’u shndërruar edhe në bashkim politik të vendeve të zhvilluara dhe me 
demokraci të konsoliduar pas vitit 1957. Sot është një organizatë me shumë 
ndikim në politikën e Evropës dhe jo vetëm. Hapi më i rëndësishëm i zhvillimit të 
integrimit evropian është Traktati i Mastrihtit që quhet ndryshe edhe Traktati i 
Bashkimit Evropian.  
Cilat ishin tri shtyllat kryesore të këtij Traktati.    3 pikë 
 

32. Margaret Thecer erdhi në krye të qeverisë britanike si përfaqësuese e Partisë 
Konservatore, në vitin 1979. Programi i saj synonte të reformonte të gjitha fushat 
e ekonomisë. 

 Jepni tre rezultate pozitive që sollën reformat ekonomike të ndërmarra gjatë 
qeverisjes së Thecerit në Britani.      3 pikë 
 

33. Perandoresha më e njohur e Rusisë ishte Katerina II ose siç njihet në histori 
Katerina e Madhe. Qëndrimi që ajo mbajti ndaj fisnikërisë ishte i ndryshëm me 
atë të Pjetrit të Madh. Identifikoni respektivisht dy nga masat e marra nga këta 
monarkë reformatorë ndaj shtresës së fisnikërisë.   4 pikë 
Dy masat që mori Katerina e Madhe: 
Dy masat që mori Pjetri i Madh: 
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