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Examen HAVO 

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20 01
Tijdvak 1

Maandag 28 mei
9.00 –11.30 uur
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Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.

Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te
behalen; het examen bestaat uit 49 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Vragenboekje
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De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

■■■■ Tekst 1

���������	
���� (r. 1)
1p 1 ■ Wie zijn het niet met deze stelling eens?

�������	��� ������� ����� ����

1p 2 ■ ���	����������	����	��	��� 	�!��"

A ���!#����#	��!�$�����	��	%��&����!����	�	��������

B �������	
�'$��(	�$���)���	��������(
��

C *���������	��	%����(����	���!#����#�

D +	������ 	����	�&��!	������(�

������������ ����� ,�

1p 3 ■ -��	�
�����	�	��&�"

A .����	�������

B /���0����	������

C �������	'��1����

D *���!���	/�%!�������

1p 4 ■ Wat is de kern van het systeem ���!!������ van Svetlana P.? (r. 5–11)

1p 5 ■ Wat bedoelt Svetlana P. als zij haar systeem �&�
������$�(
 noemt (r. 12)?

1p 6 ■ *!���	���  ����� 23�	����(����	��	

A ��
�������

B �4($�( 	&���5���

C %�!�( 	&�
�

In de tekst komen de dames Kratsjkovskaja en Ivanova voor.
1p 7 ■ Wat komen we te weten over hun figuur?

�*
�����#�	�����
�'�� ����� �6�

1p 8 ■ /�$�
�"

A .����	�$�����	���!�
�	7.&�&��8	��	�	
�����

B 9�&��: $��	&���5��	����&�)��

C ����5��	%�!�(�	�	��������(��

D -�$�����	��&��������(	%!� ���

�!)4���	��	&�
� ����� �;�

1p 9 ■ /�$�
�"

A <���	4�!#5�	��	�4��1���	���
����	��	�����

B =
�	��'�!�: ���&�	'���	��'�!��

C >�	��
	��	 �$��	����������#���

1p 10 ■ 9	����
	����	��%����	����	�����"

A 9	�����$����
	�����

B 9	������!#��
	�����

C 9	���#?���
	�����
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■■■■ Tekst 2

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p 11 ■

A 4��!��#

B ���
�!�

C ��5!�

D %�!)4�!�	

1p 12 ■

A ���%����

B !�4��������

C 
�������

1p 13 ■

A '��#

B ��4����#

C �������#

D ����������#

1p 14 ■

A 4����!�	

B %�!)4�!�

C %�����!�

D ����!�

1p 15 ■

A &�'�

B �1?	���

C : �	��'�!���):

1p 16 ■

A 4�!#5��

B 
�����

C %�����

1p 17 ■

A @��	�����

B @��	 ��������

C *�	�����


D *	 ��������


1p 18 ■

A A�&�

B 
�4�!#

C ��4?���

D B����#

1p 19 ■

A ��������

B ���
���	

C $���

D ���'�

1p 20 ■

A .�����

B ���%���

C ��
����
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1p 21 ■

A ���!�

B A�&�

C ��4�$��

1p 22 ■

A ���%���!�

B ��4(!�

C ��
���!�

■■■■ Tekst 3

1p 23 ■ In de eerste 5 regels wordt iets verteld over het werk van een ijsbreker. Vul de zin aan:
De ijsbreker maakt een doorgang, die ..... , ondanks ..... .

1p 24 ■ ���	
(	����?
	�	4�!( 	
�&��&� 	�	������ 	2�C"

A >��	%����(��)�	!�&���!�: ��&�	�&���

B >��	 ����: $��4(	!)&�	� 	���
�!��

C >��	��!�)���	�%������#)	&!�	!)&��	��	D������

In de passage �E(	�
	���� !�&���!�
� (r. 9–15) wordt verteld hoe handig ijsberen zijn.
2p 25 ■ Noem twee feiten uit de tekst die dit aantonen.

�+	4�!���	��� ������ ����� 2F��;�	

1p 26 ■ ���	
(	����?
	�	4���� 	�	%��&����
�"

A -�$�����	%��&�����	�	�� 	�������

B >��	��
����	&���'�: $�
	4����	�	�4($�( 	
������� �

C >��	�$��#	%� �'�	&���	��	&�����

D *��&�	�� 	���#	�	4�!#5��: �	
�!��#����

In de regels 23–25 wordt van het uitstekende reukvermogen van beren een sterk
voorbeeld gegeven.

1p 27 ■ Beschrijf in enkele woorden dit voorbeeld.

�*	��'�!����
	��!�&(����#� ����� �G�

1p 28 ■ 9	$?
	&�!�"	

A E�&��&#	�!	�!�5��
	
�����

B E�&��&#	 ���!	4(	�1?	%����#�

C /�!������	�����!��#	��	��!�&�

D /��5!�	
�&��&�����������(�

1p 29 ■ Hoe herken je in de grijze poolnacht een ijsbeer?

In regel 28 staat dat de ijsbeer intelligent is.
1p 30 ■ Welke truc past de ijsbeer toe? (r. 37–40)

@�!(�	
�&��&#	��� ���&��� ����� �,��6�	

1p 31 ■ Welke titel past het beste bij deze passage?
A De boodschappenjongen.
B De eskimo.
C De moordenaar.
D De tasjesrover.

1p 32 ■ .����	������	�������(����	�	4�!( 	
�&��&� 

A �	��
%������

B ��	���� �
�

C �	��'�!����
�
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1p 33 ■ ���	���	��	�����"

A H�������	����#��

B A���������(�	��������

C E������!	��	&��������

D I��$���	����#��

■■■■ Tekst 4

1p 34 ■ ���	���������	�	5�
%�����
	�	������ 	2�C"

A 9	������&�))	��$#	�	-��
!�	%��&!���)�	���
	%�	4���!�	5�
%��������

B 9	������	%#)�	��?	$�1�	�
%������	5�
%�������

C 9	������	%#)�	5�
%������	%�	�!�$�)	������
�'�( 	%���&������

D +	������ 	&!�	����( 	%���&�����	���#	����	����	5�
%��������

Eind 1991 viel de Sovjet-Unie uiteen.
1p 35 ■ Wat voor gevolg heeft dit gehad voor de champagnefabrieken (r. 10–23)?

1p 36 ■ Uit welk land komt �.4�����)���?

1p 37 ■ Leg uit waardoor er een champagne bestaat die �-���#	A��J	H�!�0(�J heet.

1p 38 ■ ���	 ���������	&!�	�!����$������	��%�	5�
%�������	����� ;G����"

A =��	����	4�!#5�	�����	��������	!)4���!�
�

B =��	�������!�)�	��!#��	��	K���0���

C =��	%������&����	&!����	���	��&��

1p 39 ■ ���	 ���������	&!�	LM�ML���L����	��%�	5�
%�������	����� �3�36�"

A =��	%��&�)�	$�1�	�����	�	4�!#5� 	��!�$����� �

B =��	%#)�	��!#��	%�	���4(
	�!�$��
�

C >��	
����	$�����: $�
	�!����$�����	��%�

D /��0���	%������&����	���������

1p 40 ■ -����	
�����	�(��'���	�����	�	���� 32�3,"

A N	�	�!�$��	5�
%�������	�	����� 	��	�%�����

B *����
	���	�����0(	
�'&�	&��
�	��%�
�	5�
%��������

C O�!#��	�!����$�����	��%	
�'��	�	%����
	���(���#	�5�
%�����
�

1p 41 ■ /�$�
�	�	������	F;	��$#	�&?�	�	H��
����"

A 9	H��
����	�������	��!#��	5�
%������	�!����$������	��%��

B H��
����	�!���(�	�
%���?�	&�������	��&�	5�
%��������

C H��
����	%���&�!�	������	�� ��!���)	���&�0�������	%������&����

5�
%��������

1p 42 ■ ��
	�����	����$�����	�����"

A >�	%��&���!���	����������	���
(	�	��%� �
�

B >�	%���������	�����

C >�	��������	%��#	4�!#5�	5�
%��������
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

■■■■ Tekst 5

1p 43 ■ I�	$��	'�!�����	9!�&�
��	N������$"

A -P$�����	�����!#����	%���5��	�.���!#  �'�: $�
	��$�����	�9�����

B *����!#�(�	%���5��	�.���!# ��	�������: ���	�4�1�)�	�	���!�
��

C *����!#�(�	%���5��	�.���!# ��!#��	
�'��	��%��#	�	E������

■■■■ Tekst 6

1p 44 ■ /�$�
�	/����	@����&�	����(!	��������	&!�	��4��"

A >�	%�����	&�����
���0��	��4���

B >�	�$�����: $��	��4��	&�
�	%!� �	���
���

C >�	 �$��	����4��(���#	
����	&�����

■■■■ Tekst 7

1p 45 ■ Waar gaat dit bericht over?
A De postbezorging is verbeterd.
B Er wordt een nieuw postkantoor geopend.
C Er zijn vacatures bij de postdienst.

■■■■ Tekst 8

Je zoekt in de krant naar een weersvoorspelling of weerbericht.
1p 46 ■ Welke van deze drie teksten moet je dan hebben? Schrijf het eerste woord over.

■■■■ Tekst 9

Op het Internet vond je deze site van een Russische boek- en muziekwinkel.
Je zoekt het verzameld werk van de beroemde dichter Poesjkin.

1p 47 ■ Komt dit werk op deze lijst voor?
Zo nee, schrijf: Nee.
Zo ja, schrijf de prijs op.
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■■■■ Tekst 10

Dat is leuk! Op dit fragment van een Internet-site zijn de woorden “klik met de muis” in
het Russisch te vinden!

1p 48 ■ Zoek deze woorden op en schrijf ze over.

■■■■ Tekst 11

Iedereen houdt van muziek.
1p 49 ■ Wie van deze site máákt ook zelf muziek?

100016 9 7
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