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Examen HAVO 

2008 
 
 
 

 Russisch 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 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
vrijdag 30 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 
 
Deze tekst geeft informatie over karaktereigenschappen van eigenaren van 
huisdieren. De volgende dieren worden genoemd: kat, hond, vogel, vis. 
 

4p 1 Vul onderstaande zinnen aan. 
Neem op je antwoordblad de cijfers 1 tot en met 6 over en noteer daarachter het 
dier dat er volgens de tekst bij hoort. Sommige dieren komen meerdere keren 
voor. 
 
Volgens deze tekst kiezen 
1 agressieve mannen een …. 
2 zorgzame vrouwen een …. 
3 introverte mensen een …. 
4 kunstzinnige mensen een …. 
5 sociale mensen een …. 
6 dominante vrouwen een …. 
 
 

Tekst 2 
 
“занималась делами” (r. 4) 

1p 2 Wat voor werk deed Maria Ivanova? 
 
“… и удивляюсь” (стр. 6) 

1p 3 Что удивляет Марию Иванову? 
Её удивляет, что 
A ей разрешают слушать радио на работе. 
B задают такие трудные вопросы. 
C никто не знает ответа. 
D у молодых так много свободного времени. 
 
“Я такое не пью.” (r. 11) 

1p 4 Waarnaar verwijst “такое”? 
 
“И в лицо тоже знали.” (r. 14) 

1p 5 Waarom kenden de dj’s haar van gezicht? 
 
“Мужики” (r. 17) 

1p 6 Wie zijn dit? 
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1p 7 Почему рабочие “засмеялись так громко”? (стр. 22) 
Они слышали, что 
A диджей и Мария вместе пьют пиво. 
B диджей просил Марию не отвечать. 
C Мария не знала ответа на простой вопрос. 
D Мария опять выиграла пиво. 
 
“сидящей на другом этаже” (r. 23) 

1p 8 Где находится Мария Иванова? 
A Дома. 
B На работе. 
C На радиостанции. 
 

1p 9 Как поблагодарили рабочие Марию Иванову? 
A Ей устроили вечеринку. 
B Они купили пиво для мужа. 
C Они отправили её на курорт отдыхать. 
D Они отремонтировали её ванную. 
 

1p 10 Каким тоном написан текст? 
A Горьким. 
B Деловым. 
C Лёгким. 
D Строгим. 
 
 

Tekst 3 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 11  
A королевская 
B цирковая 
C японская 
 

1p 12  
A понятно 
B сложно 
C странно 
D ужасно 
 

1p 13  
A Жену 
B Профессию 
C Фокусы 
D Школу 
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1p 14  
A Например, 
B Но 
C Поэтому 
 

1p 15  
A дрессировщиком 
B иллюзионистом  
C учителем 
 

1p 16  
A заняты 
B одеты 
C открыты 
 

1p 17  
A ней 
B ним 
C ними 
 

1p 18  
A иллюзионном жанре 
B литературе 
C музыкальной школе 
 

1p 19  
A переехали 
B поженились  
C поссорились 
D учились 
 

1p 20  
A ассистентки 
B иллюзии 
C ноги 
D профессии  
E сферы 
 

1p 21  
A несмотря на то, что 
B потому что 
C поэтому 
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Tekst 4 
 
Hoe ziet de familiestamboom van Lia Razumovskaja er uit? (r. 1-10) 

3p 22 Noteer de cijfers 1, 2 en 3 op je antwoordblad en schrijf de voornamen erachter. 
 

 
“Мужская ... отсутствовала.” (стр. 9-10) 

1p 23 Что случилось? 
A Во время войны отец бросил семью. 
B Лия с матерью уехали во Францию. 
C Отец Лии умер на фронте в 1941 г. 
 

1p 24 Почему Лия позавидовала (стр. 14) внуку графа Орлова? 
A Он из богатой семьи. 
B Он много знает о своих предках. 
C Он очень известный. 
 

1p 25 Какое из следующих высказываний правильно? (стр. 17-22) 
1 Брат мужа Лии по профессии врач. 
2 Лия вышла замуж за француза. 
A Ни первое, ни второе. 
B Только первое. 
C Только второе. 
D И первое, и второе. 
 

1p 26 Welk gevoel overheerst bij de schrijfster? (r. 11-22) 
A Boosheid over het opscheppen van Orlov. 
B Heimwee naar het vroegere vaderland. 
C Treurigheid omdat ze haar roots niet kent. 
D Vreugde om de goede band met de schoonfamilie. 
 
“напишите, пожалуйста!” (стр. 22) 

1p 27 Wie moeten er schrijven? 
 

Lia 

2 3 

Poolse opa 1 getrouwd met 

getrouwd met 
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Tekst 5 
 

1p 28 Какое из следующих высказываний правильно?  
1 Чтобы удачно прожить целый год, важно хорошо встретить Масленицу. 
2 Все россияне хотят встретить Масленицу в Суздале хоть раз в жизни. 
A Ни первое, ни второе. 
B Только первое. 
C Только второе. 
D И первое, и второе. 
 

1p 29 Что лучше всего поставить перед словом “Всю”? (стр. 5) 
A Кроме того, 
B Но 
C Поэтому 
 
“блины по-царски” (r. 6) 

1p 30 Waarom worden de pannenkoeken van Ljoedmila Prodan zo genoemd? 
 
“Ингредиенты... она.” (r. 9-11) 

1p 31 Eén van de ingrediënten die Ljoedmila Prodan noemt, maakt haar 
pannenkoeken bijzonder. Welk? 
 

1p 32 На что указывает слово “ней”? (стр. 13) 
Слово “ней” указывает на 
A куклу 
B Масленицу 
C неделю 
 
“Для них... кормит.” (стр. 18-19) 

1p 33 Что имеется в виду? 
Во время Масленицы 
A люди слишком много едят. 
B магазины и рестораны много зарабатывают. 
C рабочие хорошо отдыхают. 
 
“Народное поверье…” (r. 20) 

2p 34 Wat houdt dit volksgeloof in? 
Vul de zin aan: 
Als je …, dan … 
 
 

Tekst 6 
 

1p 35 Почему Ирина уже много лет не ходит на выборы? 
A Она думает, что кандидаты много говорят, а мало слушают. 
B Она никого не знает из кандидатов. 
C Она принципиально против демократии. 
D Она считает, что кандидаты думают только о себе.  
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1p 36 Waarom gaat Andrej stemmen? 
 

1p 37 Waar hangt het voor Aleksandr van af of hij gaat stemmen? 
A Of hij tijdig iemand kan machtigen. 
B Of hij van zijn baas tijd krijgt. 
C Of hij weet op wie hij zal stemmen. 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 7 
 

1p 38 In welke maanden kun je volgens deze horoscoop het beste nieuwe kleding 
kopen? 
Noem één maand. 
 
 

Tekst 8 
 
Dit bericht op het internet maakt reclame voor een bezoek aan een 
ruimtevaartcentrum. 

2p 39 Geef van de volgende activiteiten aan of ze daar aangeboden worden. 
Neem op je antwoordblad de cijfers 1 en 2 over en noteer erachter ja of nee. 
1 een rondvlucht met een gevechtsvliegtuig 
2 een rondleiding door een bekende kosmonaut 
 
 

Tekst 9 
 
Je zit achter je computer te surfen op het Internet. 

1p 40 In welk geval krijg je deze tekst te zien? 
A Als je browser de pagina niet kan vinden. 
B Als je een virus hebt binnengehaald. 
C Als je op zoek bent naar een nieuwe Internetprovider. 
 
 

Tekst 10 
 
Deze tekst (met typefouten) komt uit het gastenboek van circus Nikoelin. 

1p 41 Wie doen volgens de bezoekers van de site hun werk niet goed? 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 11 
 
Er rijdt een museumtrein naar het landgoed van Tolstoj “Jasnaja Poljana”. 

1p 42 Hoe laat vertrekt die trein uit Moskou? 
 

einde  800023-1-045o* 

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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