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Testi nga gjuha e huaj përbëhet nga të lexuarit, leksiku, gramatika dhe të shkruarit.

Koha për zgjidhjen e testit është 60 minuta.

Mjetet e lejuara për punë janë: lapsi i thjeshtë dhe goma, lapsi kimik me ngjyrë të kaltër 
ose të zezë.

Pranohen përgjigjet e zhvilluara vetëm me laps kimik.

Nëse gaboni, vendosni një vijë të kryqëzuar mbi atë zgjidhje dhe përgjigjuni përsëri.

Gjatë kohës së zhvillimit të testit nuk lejohet përdorimi i fjalorit.
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FAQJA E ZBRAZËT



1. READING

1.1. 

TASK I
For questions 1 – 6 choose the answer (A, B or C) which you think is the best according 
to the text.

More 
Than Peach
Bellen Woodard is known as the world’s 
first crayon activist. In 2019, she started 
a brand of multicultural crayons called 
More than Peach. 

Now, Bellen has written a picture book 
called More than Peach, telling her story. 

Bellen’s story
To me, an activist is someone who’s active in making change. And there’s no rule book for 
activism, which means you can do it your own way: There are no wrong answers. And that’s 
exactly what I’m doing.

When I was in third grade, I heard my classmates ask for the skin-color crayon, but I knew they 
actually meant the peach crayon. And I was kind of confused, because my skin isn’t peach.

So that day, when I went home to my mom, I told her about what happened. And she was like, 
“Well, our skin color is brown. So next time they ask, just hand them a brown crayon.” But I 
didn’t want to do that, because I knew that if I didn’t like being handed the peach crayon, no 
one else would like being handed the brown crayon if it didn’t match them.

So instead, I told her, “No, next time, I’m going to ask what color they actually want.” Because 
there are any number of beautiful skin colors. And that’s exactly what I did.

My teacher heard me do that, and she started doing it too. And then my whole class started, 
and then my whole school. And that’s when I decided I wanted to start my project.

I’m really excited about the book. I tell my story. It’s about youth leadership, empathy, and 
creativity. I hope that when kids look at the book, they can see people who look like them.
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1.   In Bellen’s opinion, an activist is someone who

       A. likes changes.
       B. makes changes.
       C. wants changes.

2.  If you want to be an activist, you should follow 

     A. your own way.
     B. right answers.
     C. some rules.

3.  “Well, our skin color is brown.
 So next time they ask, just HAND them a brown crayon.’’
      What does ‘hand’ mean?

 A. Press.
 B. Paint.
 C. Pass.

4.  When did Bellen’s classmates start supporting her idea?

     A. When they heard their teacher do that.
     B. When their whole school started doing it.
     C. When Bellen decided to start her project.

5.  According to the story, Bellen 

      A. planned to become a crayon activist.
      B. became a crayon activist by chance.
      C. dreamed of becoming a crayon activist.

6.  What’s the purpose of Bellen’s book?

     A. To create a new skin-color crayon.
     B. To make kids feel excited.
     C. To inspire kids to make changes.

6 points

TASK II
1.  What is Bellen like? Answer the question, using two words:

 1. ___________________________  2. ___________________________

1 point



1.2.  Read the text. Choose from the titles A-I the one which fits each gap 1-9.       
     There is one extra title which you do not need to use.

 
Ancient Greeks

1. __________________________________

The earliest Greek civilisations date back nearly 4,000 years, to around 1,600 BC. The 
ancient Greek Empire spread from Greece through Europe, and started when the 
Mycenaeans from Crete fought and won the Trojan war.
In 800 BC, the Greeks started to split their land – which included the Greek mainland, 
islands and the countries we now call Bulgaria and Turkey – into city-states, each with 
its own laws, customs and rulers. Athens, Sparta and Corinth were the most powerful.

2. __________________________________

A famous legend says how, in 1180 BC., the mighty Mycenaeans conquered the city 
of Troy – by hiding inside a giant wooden horse. The horse was left outside the city’s 
walls and, thinking it a gift, the people of Troy wheeled it inside… only for the sneaky 
Mycenaean soldiers to creep out and seize the city!

3. __________________________________

The Greek people came up with ingenious ideas that change their world – and also 
helped to shape ours… 
Aristotle was a great Greek philosopher and teacher. He also invented the ‘camera 
obscura’, a sort of pinhole camera. Today, we use his principles to make our televisions 
and cinemas.
Hippokrates was a Greek doctor, who is often called the ‘father of modern medicine’. 
It’s believed that he created the Hippocratic Oath, which requires doctors to promise to 
always help, and never harm, their patients. And this oath is still used today!

4. __________________________________

The Greeks believed that a family of gods lived in a cloud palace above Mount Olympus 
(the highest mountain in Greece). These gods were thought to have special powers and 
each had control over a different aspect of life.
Zeus was the king of all gods. He was also god of the sky, and when he was in a bad 
mood, he’d create huge storms and thunderbolts!



5. __________________________________

The ancient Greeks had lots of stories to help them learn about their world.
The gods featured heavily in these tales, and so did mythical monsters – like Cerberus, 
a three-headed dog that guarded the gates to the underworld or the Cyclops, who had 
one eye in the middle of its forehead.

6. __________________________________

The ancient Greeks held many festivals in honour of their gods. To celebrate the god 
Zeus, for example, the first Greek Olympics were held in the city of Olympia in 776 BC 
and are thought to have inspired our own Olympic Games. The winners of each event 
were given a wreath of leaves and when they returned home, they would be given free 
meals and the best seats in the theatre.

7. __________________________________

Boys generally started school aged seven, but girls had to stay at home and be taught 
cooking and weaving by their mothers. Rich families would send a slave to school, with 
their sons, and their job was to keep an eye out for any bad behaviour! 
Just like you, the children of Ancient Greece played with action figures and dolls, except 
that theirs were made from wood or clay. They also liked playing with balls, which were 
made from a blown-up pig’s bladders.

8. __________________________________

The Ancient Greeks invented the theatre. They loved watching plays, and most cities had 
a theatre – some big enough to hold 15,000 people! 
Only men and boys were allowed to be actors, and they wore masks, which showed the 
audience whether their character was happy or sad. Some of the masks had two sides so 
the actor could turn them around to change the mood for each scene.

NG for kids

 A. Growing up in Greece
 B. Brilliant minds
 C. What a performance!
 D. Incredible athletes
 E. A clever trick
 F. Strange superstitions 
 G. Amazing empire
 H. Greek mythology
 I. Mighty gods

8 points



2. VOCABULARY AND GRAMMAR

2.1.  Read the text and choose the correct answer ( A, B, C or D ). 
 There is an example at the beginning. 

SKATEBOARDING STARS

 Momiji Nishiya, 13, 0.  D  from Japan. She made 1. _______  on Monday. At the 

Tokyo 2020 Games, she took home the first 2. _______ street skateboarding Olympic gold 

medal. Standing next 3. ______ her on the podium was Rayssa Leal, who earned silver in 

the event. Rayssa is  Brazilian. She is 4. _______  thirteen. Skateboarding’s newest stars are 

two 5. _______ girls. Japanese skater Funa Nakayama, 16, took bronze.

 0.  A  had been B  has been     C  was     D  is

 1.  A  historically    B  historical            C  history    D  historic

 2.  A  womens’         B  women’s            C  womans’                D  woman’s

 3.  A  at                    B  of                          C  to                            D  on

 4.  A  also                  B  but                       C  too                           D  so

 5.  A  13-years’-old    B  13-years-old       C  13-year’s-old          D  13-year-old

5 points

8



2.2. Fill in the gaps. Use ONE word only in each gap.

  
 

 Harry Mancini 0.  is  11 years old. He 1. _______  read every book he can find about 

the great magician Harry Houdini. He has the 2. _______ first name as Houdini and lives in a 

house where the magician once lived. One day, Harry hits 3. _______ head on some rocks. 

He wakes up in a hospital and finds a flip phone. When he opens it, he sees a message from 

Harry Houdini—who has been dead 4. _______ nearly a hundred years! Are the boy’s friends 

messing with him? Or could it really be Harry Houdini? 

Anyone would love Houdini and Me, by Dan Gutman. 5. _______ is a thriller you’ll want to 

read in one sitting.

5 points

9



2.3.  Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first 
 sentence, using the words given. Do not change the words given.

 Example:

 0. Jane worked in a café every summer when she was a student.

 USED

 Jane used to work a café every summer when she was a student.

1. Look at Bob’s phone. I haven’t seen it before.

 MUST

Bob’s phone __________________________________ new.

2. Carol has known Rita since they were in high school.

 EACH

Carol and Rita__________________________________since they were in high school. 

3. Rick will finish his homework and then he’ll meet you.

 AS

Rick will meet you ______________________________ as he finishes his homework.

4. Sir Christopher Wren designed St Paul’s Cathedral in the seventeenth century.

 BY

St Paul’s Cathedral ____________________ Sir Christopher Wren in the seventeenth century.

5. I think you shouldn’t eat so many sweets.

 WERE

If_________________________________________, I wouldn’t eat so many sweets. .

5 points
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3. WRITING

Write about the best present you have ever received. 

Say
→ what it was
→ what the occasion was
→ who gave / sent it to you
→ describe the present 
→ explain why it meant a lot to you

Write 40-100 words.

The best present________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

15 points
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