
Pyetjet e provimit për maturën e shtetit 2020/2021 në temën Biznesi dhe sipërmarrja 

 

1. Cila nga karakteristikat e mëposhtme të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 

rrjedhin nga madhësia? 

a) mundësitë për punësime të reja 

b) pavarësia në veprim 

c) vëllimi i vogël i punës 

ç) veprojnë në treg lokal 

 

2. Perspektiva shoqërore e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme perceptohet përmes: 

a) rëndësisë së ndërmarrjeve të vogla për ekonominë 

b) kontributit të rëndësishëm që e japin në cilësinë e jetës në shoqëri përmes produkteve 

dhe shërbimeve të tyre 

c) mundësisë së pronarit si sipërmarrës për të arritur pavarësi ekonomike 

ç) fleksibilitetit 

 

 

3. Cila nga këto më poshtë konsiderohet përparësi për bizneset e vogla? 

a) Janë fleksibël ndaj çmimeve të tregut 

b) Lehtë arrijnë në burime shtesë të financimit  

c) Kanë menaxhim efikas dhe me cilësi të lartë 

ç) Veprojnë në zonë më të gjerë të tregut 

 

4. Ndërprerja paraqet: 

a) pamundësia për të pasur sukses në drejtimin e biznesit 

b) vendim vullnetar të ndërmarrjes për të ndaluar punën 

c) mungesë planifikimi 

ç) mungesa e njohurive në lidhje me biznesin 

 



5. Ekzistojnë format e mëposhtme të pronësisë së biznesit (numëroni): 

 

 

6. Karakteristikat e pronarit të vetëm janë: 

a) përgjegjësia e kufizuar ndaj vlerës së investimit të vet 

b) përgjegjësia e pakufizuar (pronari merr përsipër rrezikun nga operacioni në vlerën e 

tërë pasurisë, pronës së ndërmarrjes dhe pronës personale) 

c) burimet e kufizuara 

ç) një ose më shumë pronarë 

 

7. Cila nga karaktaristikat e mëposhtme është përparësi e partneritetit? 

a) përgjegjësia e pakufizuar 

b) pavarësia më e vogël 

c) vazhdimësia ose transferimi i pronësisë 

ç) lehtësimet tatimore 

 

8. Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar paraqet: 

a) Bashkim të dy ose më shumë personave juridikë ose fizikë - partnerë, të cilët janë 

personalisht dhe në mënyrë të pakufizuar përgjegjës ndaj kreditorëve për obligimet e 

shoqërisë me tërë pronën e tyre. 

b) Shoqëri që me statut ka kapital të përcaktuar në pjesë të barabarta (aksione), bazë të 

ndarë e cila quhet kapital bazë, ku aksionarët marrin pjesë me një ose më shumë aksione 

dhe obligimet e së cilës sigurohen me tërë pronën e shoqërisë. 

c) Shoqëri ku partnerët marrin pjesë me investim themelor i cili mund të shprehet në para, 

sende dhe të drejta (licenca) në kapitalin bazë të shoqërisë, të dakorduar paraprakisht. 

ç) Asnjë nga këto nuk është e saktë 

 

9. E drejta që kompanitë e marrin për të përdorur zbulimin e dikujt tjetër quhet 

(plotëso): 

 

 



10. Analiza PEST përfshin: 

a) ndikime ligjore, ndikime ekologjike, ndikime sociologjike dhe teknologji 

b) ndikime politike, ndikime ekonomike, zona socio-kulturore dhe ndikim teknologjik 

c) përparësi, dobësi, mundësi dhe kërcënime 

ç) asnjë nga këto nuk është e saktë 

 

11. Thelbi i sipërmarrjes përbëhet nga këto komponentë: 

a) rreziku, aftësia drejtuese dhe kreativiteti 

b) inovacioni, rreziku dhe aftësia menaxheriale 

c) inovacioni, menaxhimi dhe rreziku 

ç) aftësia menaxheriale, përkushtimi dhe inovacioni 

 

12. Çdo plan biznesi duhet të zhvillojë matricë që do të përfshijë faktorë të brendshëm 

dhe të jashtëm të mjedisit, që kanë ndikim kryesor në mbijetesën dhe zhvillimin e 

ndërmarrjes. Për cilin element të planit të biznesit bëhet fjalë? 

a) Planin financiar 

b) Planin e marketingut 

c) Analizën SWOT 

ç) Rreziqet dhe shpërblimet 

 

13. Ambienti i brendshëm përfshin: 

a) faktorët politikë 

b) punonjësit 

c) atraktivitetin e produktit 

ç) konkurrentët 

 

14. Informacioni / të dhënat në lidhje me nevojat dhe kërkesat e konsumatorëve, 

konkurrencën ekzistuese, vëllimin e shitjeve dhe madhësinë e tregut, mblidhen dhe 

përpunohen përmes: 



a) hulumtimit të ambientit të veçantë 

b) analiza e prodhimit dhe shitjeve 

c) analiza e faktorëve nga ambienti i jashtëm 

ç) hulumtimi i tregut 

 

15. Rritja e tatimeve, rritja e shpenzimeve doganore, infrastruktura e dobët, personeli i 

pamjaftueshëm i kualifikuar në tregun e punës, janë faktorë që në analizën SWOT 

hyjnë në grupin e: 

a) përparësive 

b) dobësve 

c) mundësive 

ç) kërcënimeve 

 

16. Faktorët e prodhimit janë: 

a) punëtorët dhe makineritë 

b) puna, toka dhe kapitali 

c) burimet natyrore dhe burimet njerëzore 

ç) puna, toka, kapitali dhe sipërmarrja 

 

17. Proceset intensive të punës janë ato procese ku dominon pjesëmarrja e: 

a) makinerive dhe mjeteve 

b) burimeve natyrore 

c) fuqisë punëtore 

ç) kapitalit 

 

18. Cilët nga këto janë burimet individuale të financimit? 

a) investimet e përbashkëta 

b) fitimi 

c) kreditë afatshkurtra 



ç) kreditë afatgjata 

 

19. Amortizimi paraqet: 

a) burimi më të rëndësishëm të financimit të ndërmarrjes 

b) burimi themelor të financimit të biznesit 

c) shprehje monetare të shpenzimeve të kapitalit fiks 

ç) asnjë nga këto nuk është e saktë 

 

20. Llojet e kredive afatgjata janë: 

a) kredia tregtare 

b) kredia nga ndërmarrjet e tjera 

c) obligacione të korporatave 

ç) aksionet 

 

21. Karakteristikat themelore të produktit janë (numëroni): 

 

 

22.  Ligji për kërkesa thotë: 

a) Rritja e çmimit të një malli ose shërbimi të caktuar çon në uljen e kërkesës për atë mall 

ose shërbim 

b) Rritja e çmimit të një malli ose shërbimi të caktuar çon në rritjen e kërkesës për atë 

mall ose shërbim 

c) Rritja e çmimit të një malli ose shërbimi të caktuar çon në rritjen e ofertës për atë mall 

ose shërbim 

ç) Rritja e çmimit të një malli ose shërbimi të caktuar çon në uljen e ofertës për atë mall 

ose shërbim 

 

23. Konkurrenca strategjike-funksionale realizohet përmes (plotëso): 

Produkt,_________________ dhe _________________. 



 

24. Sipas qëllimit, mjetet ndahen në: 

a) mjete në formë materiale 

b) mjete në formë monetare 

c) mjete afariste dhe mjete jo afariste 

ç) mjete në formën e të drejtave 

 

25. Mjetet fikse janë: 

a) Mjete, shndërrimi i të cilave nga forma monetare në atë materiale dhe anasjelltas, zgjat 

më pak se 1 vit 

b) Mjete, shndërrimi i të cilave nga forma monetare në atë materiale dhe anasjelltas, zgjat 

më shumë se 1 vit 

c) Përdoren për disa cikle prodhimi, dhe në të njëjtën kohë ato nuk ndryshojnë formën e 

tyre fizike, por vetëm transferojnë vlerën gradualisht, hap pas hapi te produkti i ri, sipas 

shkallës së konsumit fizik. 

ç) kanë karakter afatshkurtër, sepse shpenzohen menjëherë ose në interval të shkurtër 

kohor 

 

26. Shpenzimet margjinale paraqesin: 

a) shpenzime që nuk ndryshojnë, pavarësisht nga ndryshimi i vëllimit të prodhimit 

b) shpenzime që varen nga ndryshimi i vëllimit të prodhimit 

c) ato shpenzime për të cilat dihet në kohën e shfaqjes së tyre cilit produkt i referohen dhe 

të cilat mund të llogariten drejtpërdrejt në çmimin e shpenzimit së produktit 

ç) shpenzimet e nevojshme për prodhimin e secilës njësi shtesë të produktit 

 

27. Shpenzimet e lëndëve të para, karburantit dhe energjisë, shpenzimet e pagave të 

punëtorëve paraqesin: 

a) shpenzime fikse 

b) shpenzime indirekte 

c) shpenzime të ndryshueshme 

ç) shpenzime margjinale 



 

28. Cilët janë elementet 4P të përzierjes së marketingut? 

a) produkti, produktiviteti, prodhimi dhe cilësia 

b) produkti, çmimi, promovimi dhe shpërndarja 

c) çmimi, proceset, njerëzit dhe parametrat fizikë 

ç) parametrat fizik, proceset, njerëzit dhe cilësia e shërbimeve 

 

29. Cilët nga këto faktorë të brendshëm ndikojnë në vendimin për formimin e çmimit? 

a) strategjia e marketingut e ndërmarrjes 

b) shpenzimet e punës 

c) oferta dhe kërkesa e tregut 

ç) konkurrenca 

 

30. Propaganda ekonomike paraqet: 

a) kontakt personal midis përfaqësuesve të kompanisë dhe blerësve përmes shitjeve ballë 

për ballë, përmes telefonit, online, etj. 

b) teknika afatshkurtra, zakonisht në formën e inkurajimit të klientëve për të ndërmarrë 

veprime (shembull: lojëra shpërblyese, premi, kuponë, etj). 

c) komunikim të drejtpërdrejtë ndërmjet blerësit dhe shitësit (ballë për ballë, telefon, 

email etj). 

d) forma jopersonale dhe pagеsore e promovimit duke përdorur mjetet e komunikimit 

masiv (reklama të shtypura, radio dhe televizive, paketime të jashtme dhe të brendshme, 

katalogë, filma, afishe, materiale audio-vizuale, etj) për transmetimin e mesazheve të 

dëshiruara, është komunikimi i bazuar në një drejtim dhe klientët mund t'i përgjigjen 

menjëherë mesazheve që dëgjojnë ose shohin. 

 

31. Shitja direkte, shitja me pakicë dhe ndërmjetësit me shumicë paraqesin: 

a) forma të promovimit 

b) lloje të strategjive 

c) kanale të shpërndarjes 

ç) strategji të çmimeve 



 

32. Metodat e hulumtimit të marketingut janë (numëroni): 

Metoda historike, metoda e vëzhgimit dhe metoda e eksperimentit 

 

33. Cilat nga këto janë funksione të menaxhimit: 

a) planifikimi 

b) organizimi 

c) hulumtimi 

ç) eksperimentimi 

 

34. Modeli i menaxhimit përbëhet nga funksionet e mëposhtme:  

a) planifikimi, organizimi, koordinimi, motivimi dhe kontrolli 

b) planifikimi, organizimi, personeli, menaxhimi dhe kontrolli 

c) planifikimi, parashikimi, menaxhimi, krijimi dhe kontrolli 

ç) planifikimi, organizimi, koordinimi, komunikimi dhe kontrolli. 

 

35. Qëllimet SMART kërkojnë përmbushjen e disa prej kushteve të mëposhtme: 

a) selektivitet 

b) matshmëri 

c) racionalitet 

ç) përcaktim të kohës 

 

36. Ekzistojnë nivelet e mëposhtme të menaxhimit (numëroni): 

 

 

37. Lidershipi ku lideri organizon në mënyrë efektive punën e punonjësve, vendos 

qëllime të arsyeshme dhe ofron ndihmë, këshilla për të arritur qëllimet e 

përcaktuara dhe i shpërblen për që arriturat, quhet: 

a) lidership transformues 



b) lidership etik 

c) lidership karizmatik 

ç) lidership transaksionare 

 

38. Veprimtaria sipërmarrëse është: 

a) hapja e bizneseve të reja 

b) procesi i zbulimit të mundësive të reja duke përdorur racionalisht burimet dhe 

shmangien e rrezikut 

c) procesi i zbulimit të mundësive të reja dhe marrja e rreziqeve për realizimin e tyre me 

përdorimin racional të burimeve 

ç) asnjë nga këto nuk është e saktë 

 

39. Sipërmarrësit shanset për sukses i kërkojnë në (plotësoni): 

Ndryshimin e modës, ndryshimet sezonale, _______________________ dhe 

____________________ 

 

40. Risia që përfshin prodhimin e një produkti të ri me të njëjtin proces të prodhimit, 

quhet: 

a) inovacion pionier 

b) inovacion radikal 

c) përshtatje teknologjike 

ç) shpikje 

 

41. Zëvendësimi i punës fizike me motor me avull, pastaj me automatizim dhe 

robotizim të plotë, dhe pastaj me lirimin e plotë të njeriut për krijimin kreativ, 

quhet: 

a) inovacion 

b) patentë 

c) franshizë 

ç) shpikje 



 

42. "Alkaloid" blen formulën mbrojtëse për prodhimin e antibiotiku Augmentin nga 

Glaxo Smith Kline, por ilaçi duhet të shitet me emër tjetër gjegjësisht  

Amoksiklav. Kjo paraqet: 

a) franshizë 

b) patentë 

c) licencë 

ç) asnjë nga këto nuk është e saktë 

 

43. Rreziku i humbjes që ndodh si rezultat i proceseve të brendshme, njerëzve dhe 

sistemeve joadekuat ose të pasuksesshëm ose si rezultat i ngjarjeve të jashtme 

është: 

a) rrezik operacional 

b) rrezik ekonomik 

c) rrezik tregu 

ç) rrezik kulturor 

 

44. Procesi në të cilin kompania zgjeron programin e saj të prodhimit me produkte dhe 

shërbime të reja quhet: 

a) orientim i prodhimit 

b) diversifikim i prodhimit 

c) përshtatja e prodhimit 

ç) zëvendësim 

 

45. Plani i punës që mbulon periudhë deri në një vit dhe që mbulon detyrat 

afatshkurtra të ndërmarrjes quhet: 

a) bilanci i të ardhurave 

b) bilanci i gjendjes 

c) plan biznesi 

ç) rrjedha e parave të gatshme 



 

46. Strategjia e përfitimit të mundësisë ose shansit të ri të përdorur nga sipërmarrësit 

quhet: 

a) strategjia e planifikimit të plotë 

b) strategjia e pikës kritike 

c) strategjia oportuniste 

ç) strategjia reaktiviste 

 

47. Kostoja e huamarrjes ose çmimi i paguar për huazim të mjeteve, quhet: 

a) interes 

b) anuitet 

c) shuma kryesore 

ç) normë interesi 

 

48. Cila nga këto më poshtë janë forma në të cilat mund të ndodhin investime të huaja 

direkte? 

a) akuizimi (përvetësimi) 

b) merxhe (bashkimi me një kompani ekzistuese të ndonjë investitori vendas) 

c) biznes familjar 

ç) franshizë 

 

49. Cili nga elementët e mëposhtëm të përmbajtjes së planit të biznesit përfshin 

analizë të mjedisit të brendshëm dhe të jashtëm të ndërmarrjes? 

b) Plani i marketingut 

b) Plani i prodhimit 

c) Analiza SWOT 

ç) Plani i menaxhimit 

 

50. Materialet reklamuese në bilbord paraqesin: 



a) shitja të drejtpërdrejtë (personale) 

b) propaganda ekonomike 

c) shitjet gojë më gojë (mouth-to-mouth) 

ç) marketing online 

 

51. Top menaxhmenti i një organizate vendos të prezantojë produkt të ri në proces të 

ri prodhimi. Për çfarë lloj inovacioni bëhet fjalë?  

a) Pionier 

b) Radikal 

c) Përshtatje teknologjike 

d) Përshtatja 

 

52. Çfarë do të shkaktojë rritja e çmimit të një malli, me supozimin se faktorë të tjerë 

të kërkesës të mbeten të pandryshuar?  

a) Kërkesa mbetet e njëjtë 

b) Rritje të kërkesës 

c) Ulje të kërkesës 

ç) Kërkesa është e barabartë me ofertën 

 

53. Ndjenja ose gjendja e mungesës dhe përpjekja për të eliminuar atë mangësi quhet: 

a) kërkesa 

b) nevoja 

c) motivi 

ç) motivimi 

 

54. Cili është pozicioni themelor i marketingut si politikë specifike biznesi e 

ndërmarrjes?  

a) Konsumatori 

b) Furnizuesi 



c) Prodhuesi 

ç) Shitësi 

 

55. Karakteristikat e mëposhtme: lëndët e para të lira nga prodhimi individual, përvoja 

menaxheriale, teknologjia moderne, produkti i ri i përmirësuar në analizën SWOT 

mund të jenë:  

a) kërcënime 

b) dobësi 

c) mundësi 

ç) përparësi 

 

56. Zbatimi i ekuacionit themeltar të kontabilitetit në përpilimin e bilancit të gjendjes 

nënkupton: 

a) mjetet = kapitalin 

b) aktivën> pasivën 

c) aktivën <pasivën 

ç) aktivën= pasivën 

 

57. Pasqyra e mjeteve, kapitalit dhe obligimeve në një ditë specifike paraqet: 

a) bilanc të të ardhurave 

b) bilanc të gjendjes 

c) plan biznesi 

ç) rrjedha e parave të gatshme 

 

58. Rritja ekonomike matet përmes: 

a) numrit të ndërmarrjeve në vend 

b) PBV-së 

c) standardit të jetesës 

d) industrisë së zhvilluar në vend 



 

59. Çfarë paraqet ndryshimi midis të ardhurave totale dhe shpenzimeve totale të 

ndërmarrjes? 

a) Fitim operativ 

b) Fitim para tatimit 

c) Humbje neto 

ç) Fitim neto 

 

60. Përpjekja për të prodhuar sa më shumë vlerë të jetë e mundur, për të krijuar 

rezultate sa më të mëdha me shpenzime sa më të vogla të mundshme të 

elementeve të prodhimit është parim ekonomik, që quhet: 

a) propagandë ekonomike 

b) bilanci i gjendjes 

c) ekonomi e vëllimit 

ç) rentabilitet 

 



61. Çmimi i limonëve në mars u rrit nga 80 në 130 denarë. Sa është përqindja e rritjes 

së çmimit?  

______________________________________ % 

 

62. Kur kapitali i pronarëve është 950,000 denarë, detyrimet janë 500,000 denarë, 

atëherë mjetet totale janë në vlerë prej: 

 ____________________________________________________ denarë. 

 

63. Llogariti shpenzimet totale fikse për prodhimin e 80 karrigeve në një punëtori 

mobilesh, nëse ato për prodhimin e një karrigeje janë 5.000 denarë : 

 

 

64. Vlera e blerjes së një makine është 120,000 euro, ndërsa jetëgjatësia e përdorimit 

të saj është 25 vjet. Sa është kuota e amortizimit që kompania duhet të lë anash 

çdo vit? 

 

 

 

65. Vlera e blerjes së një makine është 20,000 euro, ndërsa jetëgjatësia e përdorimit të 

saj është 5 vjet. Sa është kuota e amortizimit që kompania duhet të lë anash çdo 

vit? 

 

 

 

66. Nëse kostoja mesatare për produkt është 43 denarë kurse fitimi i pritur është 22%, 

atëherë çmimi do të jetë: 

 

 

Bazuar në të dhënat e detyrës, nëse vëllimi i shitjes është 1000 copë, fitimi i përgjithshëm 

do të jetë:  

 



 

 

67. Nëse kostoja mesatare për produkt është 22 denarë kurse fitimi i pritur është 35%, 

atëherë çmimi do të jetë: 

 

 

Bazuar në të dhënat e detyrës, nëse vëllimi i shitjes është 800 copë, fitimi i përgjithshëm 

do të jetë:  

 

 

 

68. Një kompani që dizajnon dhe shet bizhuteri të punuar në dorë, vendos kompletet e 

gjerdanit dhe byzylykut që i shet me çmim prej 1,200 denarë, t'i zvogëlojë për 

20% kurse unazat me kristale me çmim prej 460 den t’i zvogëlojë për 30%. Sa 

është çmimi i shitjes së një kompleti dhe sa është çmimi i një unaze pas llogaritjes 

së zbritjes? 

a) Çmimi i kompletit 

__________________________________________________________ 

b) Çmimi i 

unazës__________________________________________________________ 

 

69. Një kompani prodhon produkte organike për shëndet dhe bukuri sipas recetave 

kineze 1000 vjeçe. Falë produkteve të saj cilësore dhe promovimit efektiv, 

kompania operon në më shumë se 150 vende të botës për më pak se 10 vjet. Falë 

teknologjisë më të fundit, kompania arrin të përsosë recetat e vjetra kineze në 

produkte moderne. Për shkak të cilësisë së tyre, produktet shiten me çmime më të 

larta. Kjo nuk është pengesë që klientët e kënaqur të rekomandojnë. Kompania 

përballet me konkurrencë të fortë për produkte të ngjashme si dhe paragjykime të 

njohura ndaj produkteve kineze. 

Brenda analizës SWOT, cilat do të ishin avantazhet dhe cilat mundësi të 

kompanisë? 

 

Përparësitë: 

 

 

 



 

Mundësitë:  

70. Imagjino sikur jeni menaxher i një kompanie që merret me prodhimin dhe 

shpërndarjen e verërave maqedonase. Biznesi ka ekzistuar në tregjet e brendshme 

dhe të huaja për dhjetë vjet dhe ndikohet nga ligjet e tregut. Përdori njohuritë tuaja 

në fushën e planit të biznesit dhe përgatit analizë SWOT që do të përmbajë një 

element të përbërësve të tij (një anë të fortë dhe një anë të dobët, mundësi dhe 

kërcënim) dhe shkruaji në tabelë. 

Përparësitë: Dobësitë: 

Mundësitë:  Kërcënimet: 

 

 

71. Në analiza e kornizës SWOT renditjet në vijim: treg në rritje për shitje të 

produkteve; pranimi i rritur i produkteve; prirja drejt ushqimit të shëndetshëm dhe 

tregtimit të shtuar përmes tregtisë elektronike, janë: 

a) përparësi 

b) dobësi 

c) mundësi 

ç) kërcënime 

 

72. KONDIK SHA Gjevgjeli shet produktin e saj të ri me çokollatë të zezë me fruta të 

thata tropikale me çmim prej 99 denarë për 100 g paketim nëpër dyqane të 

ndërmarrjeve të tjera me pakicë. Konsumatorët për këtë produkt të ri i njofton 

përmes televizionit. Përcakto elementet e përzierjes së marketingut për produktin.  

 

Produkti: çokollatë e zezë me fruta të thata tropikale  

Çmimi: 99 denarë për 100 gr  

Shpërndarja: 

_______________________________________________________________ 

Promovimi: 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

73. TV SHOP reklamon shtrydhësen më të re, markën "Tefal" përmes një kanali të 

marketingut të drejtpërdrejtë, me çmim prej 18,950 denarë. Konsumatorët për këtë 

produkt të ri i njofton përmes reklamës në televizion. Përcakto elementet e 

përzierjes së marketingut për produktin.  



Produkti: shtrydhëse, marka "Tefal"  

Çmimi: 18.950 denarë  

Shpërndarja: 

___________________________________________________________  

Shpërndarja: 

___________________________________________________________ 

 

74. Kompania që prodhon bukë dhe pasta në prodhimin e një sasie të caktuar buke i ka 

bërë këto kosto fikse. Llogariti kostot mesatare fikse. 

Sasia e bukës Kostot totale fikse Kostot mesatare fikse 

2 15  

3 15  

4 15  

5 15  

 

75. Kompania që prodhon pallto në prodhimin e një sasie të caktuar të veshjeve i ka 

bërë këto kosto të ndryshueshme për njësi të produktit. Llogaritni kostot totale të 

ndryshueshme. 

Sasia e palltove Kosto të ndryshueshme 

për njësi të produktit 

Kostot totale të 

ndryshueshme 

1000 3  

2000 3  

3000 3  

40000 3  

 

76. PEKOMAK SHA vendos para festave të Vitit të Ri të ulë çmimet e koleksionit të 

këpucëve dimërore për 20%. Në këtë moment, çizmet e larta NINA kushtojnë 

5,000 denarë, çizmet e larta estetike kushtojnë 8,000 denarë, çizmet e shkurtra 

KUIN kushtojnë 3,000 denarë. Sa do të kushtojë një palë çizme nga secili model 

pas zbritjes?  

 

NINA: ___________________________________________________________  

 

ESTETIK: ___________________________________________________________  

 



KUIN: ___________________________________________________________ 

 

77. ALKALOID SHA, si rezultat i rritjes së kërkesës për dezinfektues vitin e fundit, 

vendos në periudhën e ardhshëm rritjen e çmimeve të këtyre produkteve për 10%. 

Për momentin ANTISEPT prej 100ml. kushton 145 denarë, DESENTAL prej 

500ml. kushton 60 denarë, ALCASEPT prej 300 ml. kushton 275 denarë. Sa 

denarë do të kushtojë secili prej këtyre produkteve pas rritjes së çmimit?  

 

ANTISEPT: 

___________________________________________________________  

 

DESENTAL: 

___________________________________________________________  

 

ALCASEPT: 

___________________________________________________________ 

 

78. Çfarë interesi do të paguhet për një depozitë prej 245,000 denarë për 1 vit me 

normë interesi prej 3%? 

 

 

 

79. Çfarë interesi do të paguhet për një depozitë prej 320,000 denarë për 6 muaj me 

normë interesi prej 2%? 

 

 

 

80. Kompania "X" ka mjete në vlerë prej 1.000.000 denarë, edhe atë: mobile për zyre 

30.000 denarë, ndërtesë 500.000 denarë, para në bankë 100.000 denarë dhe 

rezerva të materialeve 370.000 denarë. Sa janë mjetet rrjedhëse?  

a) 470,000 denarë 

b) 530,000 denarë 



c) 600,000 denarë 

ç) 400,000 denarë 


