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HISTORI 
 
Histori – Sesioni I 
 
Përgjigjet e sakta për çdo pyetje të testit 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 1  D  1 pikë  
Pyetja 2  B  1 pikë 
Pyetja 3  A  1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 

Pyetja 4  2 pikë 
 

- Forma e qeverisjes 
Athina pati një kombinim qeverisje aristokratike dhe demokratike, ndërsa Sparta 
ishte vazhdimisht e qeverisur në formë oligarkike dhe pjesëmarrja e qytetarëve ishte 
më e kufizuar. 
- Reformat 
Në Athinë u kryen shumë reforma që i dhanë gjithnjë e më shumë pushtet 
qytetarëve dhe ndryshuan shumë aspekte të jetës, ndërsa Sparta nuk njohu një 
numër të madh reformash, kishte një strukturë shtetërore dhe qytetare me pak 
ndryshime në kohë. 
- Ekonomia 
Jeta ekonomike e Athinës ishte më e orientuar nga artizanati dhe tregtia me vende 
të tjera (kjo për shkak të pozicionit të saj buzë detit), ndërsa ekonomia spartane 
bazohej kryesisht në bujqësinë. Një pjesë e mirë të të ardhurave shkonte për 
shpenzime ushtarake. 
- Vlerat shoqërore 
Shoqëria athinase bazohej në kultivimin e kulturës, arteve dhe edukimit të rinisë me 
dije, ndërsa shoqëria spartane bazohej në një regjim të rreptë ushtarak me qëllim 
që spartanët të ishin luftëtarë të zotë. 
- Pozicioni i gruas 
Në Athinë, gratë kryesisht merreshin me shtëpinë dhe fëmijët, ndërsa Sparta i njihte 
grave një rol më të rëndësishëm në shoqëri 
- Marrëdhëniet me të tjerët 

Athina gjithnjë ka pasur synim që të shtrinte kontrollin e saj mbi zonat e tjera në 
Greqi, ndërsa Sparta ishte një qytet-shtet relativisht i izoluar. Qytetarët spartanë 
nuk lejoheshin që të largoheshin nga Sparta për të evituar influencat e huaja mbi 
ta. 

- Etj. 
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2 pikë   Nëse identifikon dy nga ndryshimet. 
OSE 
1 pikë  Nëse vë në dukje një nga ndryshimet. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
Shënim: Nëse nxënësi jep përgjigje të tjera që nuk janë parashikuar në skemë, 
por që komisioni i quan të sakta, do të marrë pikët që meriton. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 5  2 pikë 
 
Model përgjigje 
- Ndarja administrative në 4 provinca. 
- U zhvillua një reformë agrare e thellë dhe shumë toka iu dhanë kolonëve 

romakë. U krijuan latifondet. 
- Një numër qytetesh ilire u rrënuan, ndërsa disa të tjera u kthyen në koloni 

romake. 
- U përhap kultura romake. 
- Mori hov ndërtimi i veprave me karakter civil dhe ushtarak, rrugët e komunikimit. 
- U ndërtuan shumë rrugë për komunikim siç ishte dhe rruga Egnatia. 
- Etj. 
2 pikë   Nëse shpjegon dy nga pasojat. 
OSE 
1 pikë  Nëse shpjegon një nga pasojat. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
Shënim: Nëse nxënësi jep përgjigje të tjera që nuk janë parashikuar në skemë, 
por që komisioni i quan të sakta, do të marrë pikët që meriton. 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 6  C  1 pikë 
Pyetja 7  A  1 pikë 
Pyetja 8  B  1 pikë 
Pyetja 9  C  1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 

Pyetja 10 (a)  3 pikë 
 

- 1/3 e trojeve të banuara nga arbrit (Nga Lezha në Dibër dhe nga Ohri deri në 
Durrës) 

- Kryeqendra që ishte Kruja 
- Simbolet e shtetit 
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- Njohja  ndërkombëtare (titujt e Dhimitrit) dhe aleancat me Republikën e 
Raguzës, Papa Inocenti III  

- Etj. 
3 pikë   Nëse liston tre prej elementeve të mësipërm 
OSE 
2 pikë  Nëse rendit dy prej prej elementeve të mësipërm 
1 pikë  Nëse rendit një prej elementeve të mësipërm 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
Shënim: Nëse nxënësi jep përgjigje të tjera që nuk janë parashikuar në skemë, 
por që komisioni i quan të sakta, do të marrë pikët që meriton. 
_________________________________________________________________ 
 

Pyetja 10 (b)  1 pikë 
 

- Mbretëria serbe e Rashës. 
- Dukati i Venedikut. 
- Despotati i Epirit. 
1 pikë   Nëse identifikon një prej shteteve. 
OSE 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 11  A  1 pikë 
Pyetja 12   B  1 pikë 
Pyetja 13  D  1 pikë 
Pyetja 14  C  1 pikë 
Pyetja 15  B  1 pikë 
Pyetja 16  D  1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 

Pyetja 17  3 pikë 
 

- Përfitoi pagesën e dëmshpërblimeve. 
- Franca dorëzoi krahinën e Alsas Lorenës 
- U krijua Gjermania e bashkuar dhe u kurorëzua Perandoria Gjermane. 
- U rrit roli i shtetit të ri gjerman në diplomacinë evropiane. 
3 pikë   Nëse rendit tre prej pasojave të mësipërme 
OSE 
2 pikë  Nëse rendit dy prej pasojave të mësipërme 
1 pikë  Nëse rendit një prej pasojave të mësipërme 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
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Pyetja 18  3 pikë 
 

- Krahu i lirë i punës si pasojë e procesit të gardhimit. 
- Flota e fuqishme tregtare. 
- Ekzistenca e një perandorie të madhe koloniale. 
- Sistemi bankar dhe lehtësira kreditimi të zhvilluara. 
- Pasuritë minerare sidomos në qymyrguri dhe hekur. 
- Një rrjet i gjerë dhe i zhvilluar kanalesh të përdorshëm për transport. 
- Afërsia e qyteteve kryesore me detin. 
- Etj. 
3 pikë   Nëse jep tre nga faktorët. 
OSE 
2 pikë  Nëse jep dy nga faktorët. 
1 pikë  Nëse jep një nga faktorët. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
Shënim: Nëse nxënësi jep përgjigje të tjera që nuk janë parashikuar në skemë, 
por që komisioni i quan të sakta, do të marrë pikët që meriton. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 19  3 pikë 
 
- Me vullnet të lirë. 
- Favorizimi me dhurata dhe të holla. 
- Tregtia ishte monopol i myslimanëve. 
- Ngjitja e shkallëve në karrierën ushtarake. 
- Favorizimi në taksim i myslimanëve (xhizja). 
- Dhuna dhe detyrimi sidomos pas shtypjes së kryengritjeve. 
- Mungesa e një kishe vendase ku të predikohej shqip. 
- Sistemi i devshirmesë që grumbullonte periodikisht fëmijët e krishterë. 
- Për shkak të bogomilizmit. 
- Etj. 
3 pikë   Nëse rendit tre prej formave që u përdorën. 
OSE 
2 pikë  Nëse rendit dy prej formave që u përdorën. 
1 pikë  Nëse rendit një prej formave që u përdorën. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
 
Shënim: Nëse nxënësi jep përgjigje të tjera që nuk janë parashikuar në skemë, 
por që komisioni i quan të sakta, do të marrë pikët që meriton. 
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_________________________________________________________________ 
Pyetja 20  A  1 pikë 
Pyetja 21  B  1 pikë 
Pyetja 22  C  1 pikë 
Pyetja 23  B  1 pikë  
Pyetja 24  A  1 pikë 
Pyetja 25  D  1 pikë 
Pyetja 26  C  1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 27  2 pikë 
 
- Në republikë presidenti ishte ekzekutiv pra luante edhe rolin e kryeministrit, ai 

ishte edhe kryetar i shtetit, ndërsa në monarki kryetari i shtetit ishte mbreti dhe 
u vendos posti i kryeministrit si post i veçantë. 

- Në republikë parlamenti ishte i organizuar me dy dhoma, ndërsa në monarki u 
organizua në një dhomë. 

- Në monarki u krijua Këshilli i Shtetit si organ i lartë i pavarur, që nuk ekzistonte 
në periudhën e republikës. 

2 pikë  Nëse identifikon dy nga ndryshime institucionale. 
OSE 
1 pikë  Nëse identifikon një nga ndryshimet institucionale. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 28 (a)  3 pikë 
 
- Lufta ndaj Gjermanisë do të përfundonte vetëm me kapitullimin e saj. 
- Pas mbarimit të luftës Gjermania të ndahej mes aleatëve. 
- Të krijohej Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB) për ruajtjen e paqes.  
- Dënimi i kriminelëve të luftës. 
- Ndryshimet territoriale në lidhje me Poloninë. 
- Krijimi i qeverive të përkohshme te koalicionit në vendet e çliruara deri në 

mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. 
3 pikë  Nëse rendit tre nga vendimet. 
      OSE 
2 pikë  Nëse rendit dy nga vendimet. 
1 pikë  Nëse rendit një nga vendimet. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
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Shënim: Nëse nxënësi jep përgjigje të tjera që nuk janë parashikuar në skemë, 
por që komisioni i quan të sakta, do të marrë pikët që meriton. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 28 (b)  1 pikë 
 
Konferenca e Potsdamit 
1 pikë  Nëse gjen konferencën. 
OSE 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 

 
Pyetja 29 (a)  1 pikë 
 
Mos përtëritja e Paktit të Parë të Tiranës të vitit 1926. 
1 pikë  Nëse shkruan hapin e parë që ndërmori Shqipëria në këtë drejtim. 
OSE 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 29 (b)  2 pikë 
 
- U ndërprenë këstet e huasë SVEA. 
- U kërkuan pagesat e kësteve të pashlyera. 
- 22 luftanije italiane hynë në portin e Durrësit pa lejen e autoriteteve shqiptare, 

duke kërcënuar sovranitetin e vendit. 
- Etj. 
2 pikë  Nëse gjen dy veprimet që ndërmori Italia. 
OSE 
1 pikë  Nëse gjen një nga veprimet që ndërmori Italia. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
Shënim: Nëse nxënësi jep përgjigje të tjera që nuk janë parashikuar në skemë, 
por që komisioni i quan të sakta, do të marrë pikët që meriton. 
_________________________________________________________________ 
 

Pyetja 30 (a)  2 pikë 
 

Plani politik 
- Roli sundues i partive komuniste në të gjitha fushat e jetës private dhe publike 

(partia-shtet). 
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- Terrori dhe përndjekja kundërshtarëve politik, në çdo aspekt jetësor. 
- Mos respektimi i të drejtave bazë të njeriut si: Liria e shprehje, e organizimit, 

votim i fshehtë etj. 
- Kulti i udhëheqësit. 
- Policia sekrete dhe ndërhyrja e saj në çdo fushë të jetës. 
- Propaganda që mbronte sistemin. 
- Etj. 
2 pikë  Nëse rendit dy nga tiparet e përbashkëta në planin politik. 
OSE 
1 pikë  Nëse rendit një nga tiparet e përbashkëta në planin politik. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
Shënim: Nëse nxënësi jep përgjigje të tjera që nuk janë parashikuar në skemë, 
por që komisioni i quan të sakta, do të marrë pikët që meriton. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 30 (b)  2 pikë 
 
Plani ekonomik 
- Centralizim dhe planifikim shtetëror që kufizon iniciativën private në ekonomi 
- Shtetëzim dhe shoqërizim i ekonomisë(rol i papërfillshëm i pronës private) 
- Prioriteti ndaj industrisë së rëndë, ndërsa nuk ju kushtua vëmendje e duhur 

industrisë së lehtë dhe asaj ushqimore 
- Etj. 
2 pikë  Nëse rendit dy nga tiparet e përbashkëta në planin ekonomik. 
OSE 
1 pikë  Nëse rendit një nga tiparet e përbashkëta në planin ekonomik. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
Shënim: Nëse nxënësi jep përgjigje të tjera që nuk janë parashikuar në skemë, 
por që komisioni i quan të sakta, do të marrë pikët që meriton. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 31 (a)  3 pikë 
 
- Dallimet e ndjeshme ekonomike mes republikave të ndryshme. 
- Tensionet nacionale mes kombeve të ndryshme që dolën më shumë në pah pas 

vdekjes së Titos në vitin 1980. 
- Problemet ekonomike që shpreheshin në inflacionin e lartë, papunësinë në rritje, 

borxhi i madh i jashtëm 
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- Kundërshtitë politike mes rrymës liberale që kërkonte një decentralizim dhe 
liberalizimit të mëtejshëm dhe asaj konservatore që favorizonte ndërhyrjen më 
të madhe të shtetit dhe forcimin e centralizimit të pushtetit. 

- Etj. 
3 pikë  Nëse shpjegon tre nga shkaqet e krizës në ish Jugosllavi. 
      OSE 
2 pikë  Nëse shpjegon dy nga shkaqet e krizës në ish Jugosllavi. 
1 pikë  Nëse shpjegon një nga shkaqet e krizës në ish Jugosllavi. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
Shënim: Nëse nxënësi jep përgjigje të tjera që nuk janë parashikuar në skemë, 
por që komisioni i quan të sakta, do të marrë pikët që meriton. 
_________________________________________________________________ 
 

Pyetja 31 (b)  1 pikë 
 

- Sllovenia 
OSE 

- Kroacia 
1 pikë  Nëse shkruan një nga republikat. 
OSE 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 

Pyetja 32 (a)  1 pikë 
 

Prishja e marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik.  
1 pikë  Nëse gjen ngjarjen ndërkombëtare. 
OSE 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 

Pyetja 32 (b)  1 pikë 
 

Kursi pajtues mes Kinës dhe SHBA. 
(Të dy vendet, në funksion anti-sovjetik, nisën të përmirësojnë marrëdhëniet me tyre 
që u kurorëzua me vizitën e Niksonit në Kinë. Ky afrim nuk i pëlqeu E. Hoxhës dhe 
këtu nisi edhe çarja me Kinës dhe Shqipërisë që përfundoi me prishjen e 
marrëdhënieve dhe ndalimin e ndihmave kineze). 
1 pikë  Nëse jep arsyen e prishjes së marrëdhënieve. 
OSE 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
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Pyetja 33 
 
Izolimi politik konkretizohet me:  
- prishjen e marrëdhënieve politike me të gjitha vendet e ashtuquajtura socialiste 
(Blloku Lindor, Jugosllavia, Kina),  
- prishja e marrëdhënieve diplomatike me BS, 
- marrëdhëniet shumë të kufizuara në planin shtetëror me vendet perëndimore, 
- këmbëngulja në mos vendosjen e marrëdhënieve diplomatike dhe shtetërore më 
SHBA dhe Britaninë e Madhe. 
- Etj. 
Izolimi ekonomik konkretizohet me: 
- ndalimin me kushtetutë të marrjes së kredive dhe investimeve direkte nga 

jashtë, 
- ndërprerjen e ndihmave (si pasojë e prishjes së marrëdhënieve politike) nga 

vendet komuniste , 
- mos inkuadrimi në organizmat ekonomike ndërkombëtare (FMN, Banka 

Botërore) 
- Etj. 
Izolimi shoqëror konkretizohet me: 
- mohimin e mundësisë për lëvizje të lirë jashtë vendit, 
- pengimi i informacionit nga jashtë (mbyllja e sinjaleve televizive, kufizimet ndaj 
futjes së artit perëndimor etj.), 
- kufizimi në maksimum i kontakteve të qytetarëve shqiptarë me të huajt, 
- Etj. 
4 pikë  Nëse shkruan për secilin nga aspektet dhe i analizon ato në  

tërësi. 
OSE 
3 pikë  Nëse shkruan për tre nga aspektet dhe nuk bën analizë të qartë. 
2 pikë  Nëse shkruan për dy nga aspektet dhe nuk bën analizë të qartë. 
1 pikë  Nëse shkruan për një nga aspektet dhe nuk bën analizë të qartë. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
 
Shënim: Nëse nxënësi jep përgjigje të tjera që nuk janë parashikuar në skemë, 
por që komisioni i quan të sakta, do të marrë pikët që meriton. 
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Histori – Sesioni II 
 
Përgjigjet e sakta për çdo pyetje të testit 
_________________________________________________________________ 
Pyetja 1  C  1 pikë  
Pyetja 2  A  1 pikë 
Pyetja 3  B  1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 4  2 pikë 
 
Model përgjigjeje 
- Rimëkëmbi ekonominë. 
- Riorganizoi ushtrinë. 
- Përfshiu brenda shtetit të tij Dyrrahun dhe Apoloninë. 
- Rivalizoi me Mbretërinë e Maqedonisë. 
- Ndërhyri në punët e brendshme të Epirit, duke ndihmuar Pirron të vinte në fron. 
- Etj. 
2 pikë   Nëse vë në dukje dy nga arritjet. 
OSE 
1 pikë  Nëse vë në dukje një nga arritjet. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 5  2 pikë 
 
Model përgjigje 
- Diferencimi shoqëror mbi bazën e ndarjes së punës (bujqësi, blegtori, zejtari, 

tregti). 
- Zotërimi i pronës private. 
- Konfliktet mes fiseve ilire për pronë e pasuri. 
- Etj. 
2 pikë   Nëse liston dy nga pasojat. 
OSE 
1 pikë  Nëse liston një nga pasojat. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
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_________________________________________________________________ 
Pyetja 6  B  1 pikë 
Pyetja 7  C  1 pikë 
Pyetja 8  D  1 pikë 
Pyetja 9  D  1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja10(a)  2 pikë  
 
Model përgjigjeje 
- Iliria e Jugut ishte më e zhvilluar ekonomikisht dhe kulturalisht, kishte qendra të 

mëdha urbane dhe rrugë të rëndësishme komunikimi. 
- Popullsia e saj ishte më kompakte dhe me nivel më të larta edukimi dhe kulture. 
- Në këtë pjesë ekzistonin formacionet shtetërore ilire dhe terreni ishte malor dhe 

me fortifikime të shumta. 
- Etj. 
2 pikë   Nëse identifikon dy nga arsyet. 
OSE 
1 pikë  Nëse identifikon një nga arsyet. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja10 (b)  2 pikë  
 
Model përgjigjeje 
- Shtresëzimi i vjetër i gjetur aty lidhet me veglat e punës, armët dhe zbukurimet 

që datojnë nga periudha e qytetërimit ilir. 
- Shtresëzimet më të reja lidhen me kushtet historike dhe ndikimet e kulturave të 

mëdha të kohës, greke dhe latine. 
- Etj. 
2 pikë   Nëse shpjegon dy nga arsyet. 
OSE 
1 pikë  Nëse shpjegon një nga arsyet. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 
Pyetja 11  B  1 pikë 
Pyetja 12  A  1 pikë 
Pyetja 13  B  1 pikë 
Pyetja 14  C  1 pikë 
Pyetja 15  C  1 pikë 
Pyetja 16  C  1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 17     3 pikë 
 
Model përgjigje 
Reforma në fushën legjislative: 
- U miratua Kodi i Napolonit si një përmbledhje e përpunuar e  Kodit Civil, Kodit 

Penal dhe Kodit Tregtar 
- Etj. 
Reformat në fushën ekonomike: 
- Stabilizoi kursin e monedhës 
OSE  
- Krijoi Bankën Kombëtare 
OSE  
- ekuilibroi bilancin shtetëror 
OSE 
- reformoi sistemin e mbledhjes së taksave duke krijuar një institucionin për këtë 

qëllim. 
- etj 
Reforma në fushën Arsimore: 
- Arsimi fillor iu la nën kujdes komunave, ndërsa licetë(arsimi i mesëm) dhe 

universitetet u morën përsipër nga shteti.  
OSE 
- U krijua Akademia ushtarake. 
- Etj. 
3 pikë  Nëse jep një nga reformat për të tria fushat. 
      OSE 
2 pikë  Nëse jep një nga reformat për dy nga fushat. 
1 pikë  Nëse jep një nga reformat për një nga fushat. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare 
_________________________________________________________________ 
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Pyetja 18 (a)  1 pikë 
 

Model përgjigje 
Shkëmbimi i Shën Naumit dhe Vermoshit me disa fshatra të vogla. 
1 pikë  Nëse identifikon shkëmbimin territorial. 
OSE 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 18 (b)  2 pikë 
 

Model përgjigje 
- Politika e afrimit të Shqipërisë me Italinë shkaktuan reagime në Beograd. Ky i 

fundit pretendonte të kishte pozitën dominuese në politikën shqiptare. 
- Duke qenë një shtet jo shumë i zhvilluar, nuk shihej nga Zogu si një partner 

potencial për të ardhmen. 
- Beogradi nxiste lëvizje separatiste në Shqipëri. 
- A. Zogu iu përmbajt vendimit të Konferencës së Ambasadorëve të Parisit, që 

përcaktoi Italinë si partnerin kryesor që do të përgjigjej për problemet e 
Shqipërisë. 

- Etj.   
2 pikë  Nëse shpjegon dy nga arsyet. 
OSE 
1 pikë  Nëse shpjegon një nga arsyet. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 19  3 pikë 
 

Model përgjigje 
- Çlirimi i territoreve shqiptare nga sundimi osman. 
- Formimi i shtetit kombëtar shqiptar. 
- Mbrojtja e tokave shqiptare nga copëtimi. 
- Përhapja e arsimit dhe kulturës. 
- Zhvillimi ekonomik i vendit. 
3 pikë  Nëse jep tre nga pikat e programit. 
OSE 
2 pikë  Nëse jep dy nga pikat e programit. 
1 pikë  Nëse jep një nga pikat e programit. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
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_________________________________________________________________ 
Pyetja 20  C  1 pikë 
Pyetja 21  B  1 pikë 
Pyetja 22  C  1 pikë 
Pyetja 23  D  1 pikë 
Pyetja 24               B     1 pikë 
Pyetja 25               A      1 pikë 
Pyetja 26               A      1 pikë 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 27  3 pikë 
 
Model përgjigje 
a) Për shkak të konsiderimit të saj si një qeveri lokale nga Fuqitë e Mëdha. 
b) Vendosja e Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit në Vlorë. 
c) Për shkak të qëndrimit sabotues të Esat Pashë Toptanit. 
d) Për shkak të zgjedhjes së një princi të huaj që së shpejti do të mbërrinte në 

Shqipëri. 
e) Për shkak të mosrealizimit të objektivave që i vuri vetes në programin e saj si 

në aspektin e brendshëm, ashtu edhe në atë të jashtëm 
f) Për shkak të mungesës së fondeve. 
3 pikë   Nëse shkruan tri nga arsyet. 
OSE 
2 pikë  Nëse shkruan dy nga arsyet. 
1 pikë  Nëse shkruan një nga arsyet. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 28  4 pikë 
 
Model përgjigje 
- Puna vullnetare e vetë popullit. 
- Shfrytëzimi i robërve të luftës që ishin rreth 2 milion vetë. 
- Dëmshpërblimet e luftës si dhe mallrat dhe pajisjet e marra nga vendet e 

mundura. 
- Importi i mallrave me çmime të ulëta nga vendet e Evropës lindore. 
- Etj. 
4 pikë   Nëse identifikon katër nga masat. 
OSE 
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3 pikë  Nëse identifikon tre nga masat. 
2 pikë  Nëse identifikon dy nga masat. 
1 pikë  Nëse identifikon një nga masat. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 29  3 pikë 
 
Model përgjigje 
Reformat e ndërmarra me synimin për të përmirësuar sistemin nxorën në pah 
dobësi të mëdha në të gjitha fushat. 
a) Administrimi i trashëguar nga e kaluara nuk mund të përshtatej me kërkesat e 

ekonomisë së tregut. 
b) Teknikat e prodhimit ishin të prapambetura 
c) U rishfaqën problemet nacionaliste të kombësive jo ruse 
d) U shfaqën kërkesat për pavarësi 
e) Reformat hasën në kundërtime si nga forcat konservatore (që i kundërshtonin 

ato) po ashtu edhe nga radikalët (që kërkonin më shumë dhe ritëm më të 
shpejtë për to) 

3 pikë   Nëse shkruan tri nga arsyet. 
OSE 
2 pikë  Nëse shkruan dy nga arsyet. 
1 pikë  Nëse shkruan një nga arsyet. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 30 (a)  1 pikë 
 
Përgjigje 
Konrad Adenauer 
1 pikë  Nëse gjen emrin e kancelarit gjerman. 
OSE 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
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Pyetja 30 (b)  2 pikë 
 
Përgjigje 
- Plani Marshall, nga i cili RFGJ mori ndihmë prej 3.6 miliardë dollarë që u përdor 

për rinovimin e teknologjisë dhe krijimin e degëve të reja të industrisë. 
- Fuqia punëtore që karakterizohej nga disiplina e lartë në punë dhe kualifikimi i 

vazhdueshëm. 
- Bashkëpunimi i shkëlqyer shtet – punëdhënës – punëmarrës. 
2 pikë  Nëse përshkruan dy nga faktorët. 
OSE 
1 pikë  Nëse përshkruan një nga faktorët. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 31  3 pikë 
 
Model përgjigje 
- Shtylla e parë përcakton hapësirat brenda të cilave shtetet evropiane 

përcaktojnë sovranitetin e tyre; 
- Shtylla e dytë përcakton politikat e përbashkëta të sigurisë dhe asaj të jashtme; 
- Shtylla e tretë ka të bëjë me bashkëpunimin në fushën e drejtësisë dhe asaj të 

brendshme. 
3 pikë  Nëse jep tre nga shtyllat. 
OSE 
2 pikë  Nëse jep dy nga shtyllat. 
1 pikë  Nëse jep një nga shtyllat. 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 32  3 pikë 
 
Model përgjigje 
- Ulja e inflacionit. 
- Përmirësimi i bilancit të pagesave. 
- Forcimi i paundit. 
- Rritja e peshës së sektorit të shërbimeve. 
- Nxitja e sipërmarrjes private 
- Etj. 
3 pikë  Nëse rendit tre rezultate pozitive. 
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OSE 
2 pikë  Nëse rendit dy nga rezultatet pozitive 
1 pikë  Nëse rendit një nga rezultatet pozitive 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
 
Pyetja 33 4 pikë 
 
Model përgjigjeje 
Dy masat që mori Katerina e Madhe: 
- I çliroi fisnikët nga detyrimi i karrierës në shërbimin civil  e atë ushtarak. 
- I nxiti ata zhvillonin dhe menaxhonin vetë pasurinë e tyre. 
Dy masat që mori Pjetri i Madh: 
- I detyroi fisnikët të visheshin si perëndimorë 
- Hapi shkolla për fëmijët e fisnikëve. 
4 pikë   Nëse jep dy nga masat që mori Katerina e Madhe dhe dy nga  

masat që mori Pjetri i Madh. 
OSE 
3 pikë Nëse jep dy nga masat që mori Katerina e Madhe dhe një nga 

masat që mori Pjetri i Madh ose anasjelltas. 
2 pikë  Nëse jep dy nga masat që mori Katerina e Madhe OSE dy nga  

masat që mori Pjetri i Madh  
1 pikë  Nëse jep një nga masat që mori Katerina e Madhe OSE një nga  

masat që mori Pjetri i Madh 
0 pikë  Nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare. 
_________________________________________________________________ 
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