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Pyetje me zgjedhje të shumëfishta 

Një nga format e matjes dhe vlerësimit të njohurive të nxënësve është ajo e përdorimit të pyetjeve me 

zgjedhje të shumëfishtë. Mendova ta trajtoj në veçanti këtë formë vlerësimi, në këtë situatë për të 

nxitur nxënësit të punojnë më shumë me këtë formë, për faktin që të paktën deri tani, pyetjet e 

provimit të maturës shtetërore në këtë lëndë, kanë qenë të organizuara pikërisht sipas kësaj forme. 

Thelbi i këtyre testimeve është se nxënësit i ofrohen një seri zgjidhjesh për një pyetje ose kërkesë të 

bërë dhe ai duhet të përcaktojë atë zgjidhje që e konsideron të saktë. Zakonisht këto teste përdoren 

për vlerësimin e njohurive që kanë të bëjnë me të mbajturit mend(dallimin, renditjen, rikujtimin, 

emërtimin). 

1. Kur ekonomistët flasin për nevojën për të ekonomizuar ata i referohen: 

a) Kursimeve; 

b) Përfitimit të maksimumit nga burimet në dispozicion; 

c) Studimit të ekonomisë; 

d) Shpenzimit të sa më pak burimeve të mundshme. 

2. Pamjaftueshmëria është një gjendje që: 

a) Ekziston vetëm në vendet e varfra; 

b) Ndeshet vetëm tek njerëzit e varfër; 

c) Ndeshet nga të tëra shoqëritë dhe individët; 

d) Nuk ndeshet kurrë tek të pasurit. 

3. Sasia e të mirave dhe shërbimeve të prodhuara në një ekonomi të komanduar përcaktohet nga: 

a) Individë në kërkim të fitimit; 

b) Metoda tradicionale; 

c) Plane ekonomike; 

d) Kërkesa dhe oferta. 

4. Individët dhe bizneset kanë rol përcaktues të të mirave dhe shërbimeve që do të prodhohen në: 

a) Ekonomitë e tregut; 

b) Ekonomitë tradicionale; 

c) Ekonomitë e komanduara; 

d) Tërë sistemet ekonomike. 

5. Fitimi në një ekonomi tregu: 

a) Nxit shitësit të prodhojnë çfarë kërkohet nga blerësit; 

b) Shkakton rritje të çmimeve; 

c) Dekurajon njerëzit të marrin përsipër rreziqe, 

d) Pengon njerëzit të ushtrojnë veprimtari ekonomike 

6. Nëse kërkesa për kompjutera rritet, kjo ndodhe edhe me kërkesën për programe. Në këtë rast 

kompjuterat dhe programet e tyre janë: 

a) Të mira të pavarura; 

b) Të mira zëvendësuese; 

c) Të mira plotësuese, 

d) Të mira elastike 

7. Sipas ligjit të ofertës: 



a) Blerësit blejnë më shumë me çmime të ulëta se sa me të larta; 

b) Shitësit do të prodhojnë më shumë për çmime të larta dhe më pak për çmime të ulëta; 

c) Sasitë e ofruara për shitje nuk varen nga çmimi; 

d) Konsumatorët blenë më shumë me çmime të larta se sa me çmime të ulëta. 

8. Cili nga pohimet e mëposhtme për format e organizimit të biznesit është i vërtetë? 

a) Ndërmarrjet individuale dhe shoqëritë e personave nuk janë ndërmarrje të vërteta sepse nuk 

përfshijnë shumë njerëz; 

b) Shoqëritë aksionere kanë shumë pronarë të quajtur aksionerë; 

c) Shoqëritë e kapitaleve janë forma më e mirë e organizimit; 

d) Shoqëritë e kapitaleve nuk kanë ndonjë përparësi në raport me format e tjera të organizimit. 

9. Ndërmarrjet individuale janë: 

a) Të vështira dhe të kushtueshme për t’u organizuar; 

b) Numri më i madh i njësive ekonomike; 

c) Ndërmarrje me më shumë se një pronar; 

d) Zakonisht ndërmarrje shumë të mëdha. 

10. Ndërmarrja është: 

a) Gjithmonë fitimprurëse; 

b) E drejtë vetëm e njerëzve të shkolluar; 

c) Një ndërmarrje individuale; 

d) Asnjëherë pa rrezik. 

11. Huatë afatshkurtër përdoren kryesisht për të: 

a) Blerë makineri; 

b) Ndërtuar ndërtesa të reja; 

c) Paguar shpenzimet; 

d) Financuar kërkimin dhe zhvillimin. 

12. Kosto totale variabile: 

a. Ndryshon me ndryshimin e vëllimit të prodhimit; 

b. Është e pandryshueshme në afat të shkurtër; 

c. Nuk ndryshon me rritjen e shkallës së përdorimit të faktorëve; 

d. Përbën gjithmonë pjesën më të rëndësishme të kostos së përgjithshme 

13. Cili nga të mirat apo shërbimet e mëposhtme janë publike: 

a) Semaforët; 

b) Një lojë futbolli; 

c) Automjete që kursejnë karburant; 

d) Shërbimet e riparimit të kompjuterave 

 

 

Të plotësuar mund t"a dërgoni në: fazliu.linda@gmail.com 


