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Examen HAVO 

2007 
 
 
 

 Russisch 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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. 

tijdvak 1
donderdag 24 mei
13.30 - 16.00 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Russisch antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 
 
“Городскиe … горожан.” (r. 2-11) 

1p 1 Wat willen de autoriteiten voor schoolkinderen bereiken? 
 

1p 2 Wat gaat de kinderen van Cherson 1 grivna kosten? (r. 12-13) 
 
“Я думаю, что это будет большая помощь родителям.” (стр. 16) 

1p 3 Как лучшe всeго продолжать слова Витрeнко? 
A Вeдь город у нас большой! 
B Вeдь жизнь сeгодня очeнь дорогая! 
C Вeдь они тожe eздят общeствeнным транспортом! 
D Вeдь троллeйбусы у нас удобныe! 
 
“Вeдь … заработаeшь.” (стр. 20) 

1p 4 Кто здeсь имeeтся в виду? 
A Власти города Хeрсона. 
B Рeкламныe агeнты в Хeрсонe. 
C Родитeли в Хeрсонe. 
 
“«Мы ... гривну.” (r. 14-16) 

1p 5 Per wanneer gaat deze maatregel in?  
 
Doelgroep van de maatregel in Cherson zijn kinderen. 
Ze worden in de tekst дeти of рeбята genoemd. 

1p 6 Welke woorden worden in de tekst nog meer gebruikt? 
Geef één voorbeeld in het Russisch. 
 
 

Tekst 2 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 7  
A забывается 
B начинается 
C разрешается 
 

1p 8  
A бизнeсe 
B жизни 
C модe 
D обучeнии 
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1p 9  

A забыла 
B обрадовалась 
C поиграла 
D протeстовала 
 

1p 10  
A гулять 
B собирать 
C торговать 
 

1p 11  
A пенсию 
B работу 
C улицу 
 

1p 12  
A Дело в том, что 
B Кроме того, 
C Напримeр, 
 

1p 13  
A деньги 
B машину 
C одежду 
D продукты 
 

1p 14  
A своeго сына 
B свою квартиру 
C свою фирму 
 

1p 15  
A бизнес-даму 
B преподавательницу 
C спекулянтку 
 

1p 16  
A Например, 
B Но 
C Поэтому 
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Tekst 3 
 

1p 17 Какое слово можно лучше поставить перед словом «Дело» (стр. 13)? 
A Ведь 
B Но 
C Поэтому 
 
“Урюпинск” (стр. 20) 

1p 18 Что это за город? 
A Вольшебный город, как, напримeр, “Звeйнштeйн”. 
B Город, гдe живут дураки. 
C Малeнький, провинциальный город. 
  
“И вот … особый!” (стр. 19-28) 

1p 19 Wat is de functie van deze passage? 
Deze passage is een voorbeeld van: 
A hoe de lezer zich identificeert met Harry Potter. 
B hoe het leven op het Russische platteland is. 
C hoe reclame werkt. 
 
In de tekst schetst Oesatsjov enkele problemen bij Russische kinderboeken. 

1p 20 Wat is het eerste probleem (r. 31-42)? Geef een kort antwoord. 
 
“Вторая проблeма” (стр. 42) 

2p 21 Welk probleem is dat? Vul de volgende zin aan. 
Het tweede probleem komt neer op de onwil van … om … . 
 
“Сковородкин” (стр. 49) 

1p 22 Кто это? 
A Это бизнeзмeн, который хочeт инвeстировать в дeтскую литeратуру. 
B Это замeчатeльный, молодой русский дeтский писатeль. 
C Это пeрсонаж из русской дeтской литeратуры. 
D Это русскоe названиe пeрсонажа Шрeка. 
 

1p 23 Wie moeten volgens de auteur beter hun best doen? (r. 56-66) 
 
 

Tekst 4 
 

1p 24 Что мы узнаëм о Хампeлe из строк 2-11? 
A Он дeлаeт экспeдиции на нартах. 
B Он 10 лeт учился у индeйцeв eздить на нартах. 
C Он продавал своих собак в разных мeстах мира. 
D Он эмигрировал из Гeрмании в Канаду. 
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Посмотри на карту. 
1p 25 Гдe Хампeль находится сeйчас, в момeнт интeрвью? (стр. 12-21) 

A Около Тикси. 
B Около Найбы. 
C Около Сeбян-Кюëля. 
D Около Якутска. 
 
In de tekst wordt Siberië vergeleken met Zweden en Lapland. 

1p 26 Wat wordt in dit verband over Siberië gezegd? 
Vul de volgende zin aan. 
In Siberië … 
 

1p 27 Слово “их” (стр. 23) указываeт на 
A двух собак. 
B нос и пальцы. 
C Хампeля и Симонова. 
 

2p 28 Geef van de volgende uitspraken over regel 28-32 aan of ze in 
overeenstemming zijn met de tekst of niet. 
Neem de cijfers over en zet erachter ja of nee. 
1 Hampels honden waren voor het eerst in Siberië. 
2 Hampel wil zijn landgenoten met Siberië kennis laten maken. 
3 Hampel wil de honden achterlaten voor de Siberiërs. 
 
In regel 34-40 beschrijft Hampel zijn poolhonden. 

3p 29 Welke eigenschappen hebben ze volgens de tekst? 
Neem de cijfers over en zet erachter ja of nee. 
1 Ze bijten graag. 
2 Zij zijn schrander. 
3 Ze hebben een eigen wil. 
4 Ze zijn speels. 
5 Ze zijn waaks. 
 

1p 30 Как сейчас проходит экспедиция? (стр. 42-46) 
A Плохо. 
B Успешно. 
C Это не становится ясным из текста. 
 
 

Tekst 5 
 

1p 31 В какой таре Дмитрий Аяцков любит пиво? 
A Из банки. 
B Из бочки. 
C Из бутылки. 
D Ему всё равно. 
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1p 32 В какой таре Алексей Симонов любит пиво? 
A Из банки. 
B Из бочки. 
C Из бутылки. 
D Ему всё равно. 
 

1p 33 В какой таре Станислав Говорухин любит пиво? 
A Из банки. 
B Из бочки. 
C Из бутылки. 
D Это зависит. 
 

1p 34 В какой таре Владимир Войнович любит пиво? 
A Из банки. 
B Из бочки. 
C Из бутылки. 
D Это зависит. 
 

1p 35 В какой таре Лев Вайнберг любит пиво? 
A Из банки. 
B Из бочки. 
C Из бутылки. 
D Ему всё равно. 
 

1p 36 В какой таре Лев Дуров любит пиво? 
A Из банки. 
B Из бочки. 
C Из бутылки. 
D Это зависит. 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 6  
 
De briefschrijfster wil het Kremlin bezoeken. 

1p 37 Op welke dag is het Kremlin gesloten? 
 
 

Tekst 7 
 

1p 38 Over welk probleem gaat het in dit artikeltje? 
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Tekst 8 
 

2p 39 Wat is er bijzonder aan het kind op deze foto? 
Vul onderstaande zin aan. 
Het kind op de foto krijgt … omdat het … . 
 
 

Tekst 9 
 

1p 40 Waarin specialiseert zich de firma ФОРТ? 
A een nieuw type auto’s 
B forten bouwen voor kinderen 
C onzichtbare sloten 
D vakantiereizen 
 
 

Tekst 10 
 

1p 41 Waar gaat deze tekst over? 
Vul onderstaande zin aan. 
Deze tekst gaat over schoolkinderen, die … 
 
 

Tekst 11 
 

1p 42 In hoeveel sets versloeg Davydenko de Tsjech Berdych? 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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