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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 48 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Voor de beantwoording van vraag 8 is een
bijlage toegevoegd.

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 of op de
bijlage.
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 Luna de miel … ¿en la Luna?

1p 1 ■ ¿Qué se sabe por el primer párrafo?
A A partir del año 2001 será más barato viajar a la Luna.
B Hay mucho interés por viajes turísticos a la Luna.
C Los viajes a la Luna se hacen cada vez más populares.
D Ya es posible hacer viajes de boda a la Luna.

1p 2 ■ Wat is de reden dat de ontwikkeling van het toerisme naar de maan in een
stroomversnelling is geraakt?

1p 3 ■ ¿Cuál es el mayor problema para el desarrollo del turismo en la Luna?
A El uso de energía.
B La construcción de hoteles.
C La disponibilidad de agua.
D La falta de gravedad.

1p 4 ■ ¿En qué sección se podría encontrar este texto?
A Cultura.
B Novedades.
C Opinión.
D Pasatiempo.
E Reportajes.

■■■■ Tekst 2 Mata Rangi II Breitling Expedition

1p 5 ■ ¿Qué se sabe de los incas por el primer párrafo?
A Dominaban el Pacífico.
B Mantenían relaciones comerciales con los españoles.
C Salían al mar sólo por razones religiosas.
D Tenían una relación especial con el mar.

1p 6 ■ Wat bedoelt Kitín Muñoz als hij zegt: “el paso de una nave desaparece con su estela”
(regel 19–20)?

1p 7 ■ ¿Qué se describe en el párrafo 3?
A El proceso de la construcción de embarcaciones indias.
B La organización del proyecto de Kitín Muñoz.
C Qué métodos se usaban para construir embarcaciones indias.

Hieronder vind je een aantal beweringen.
1 Het idee voor de expeditie ontstond bij het uittesten van Breitling-horloges.
2 Mata Rangi is de naam van een vroegere indiaanse boot.
3 Mata Rangi II is zowel qua ontwerp als materiaalgebruik een kopie van een originele
indiaanse boot.
4 Vroeger werden de boten, in opdracht, door de eigen bevolking gemaakt.

2p 8 ■ Kruis in het schema op de bijlage aan welke van deze beweringen waar is/zijn en welke niet.
Baseer je daarbij op de alinea’s 3, 4 en 5.
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1p 9 ■ Wat is het hoofddoel van de Mata Rangi II Breitling Expedition?

1p 10 ■ ¿Para qué realizó Kitín Muñoz un “estudio científico” (línea 81)?
A Para preparar la expedición con una balsa de totora.
B Para tener un conocimiento completo sobre las balsas de totora.
C Para transmitir a la población indígena la técnica de construir balsas de totora.

1p 11 ■ ¿Qué se puede deducir del párrafo 7?
A La expedición fracasó parcialmente.
B La expedición resultó un éxito.
C Todavía se necesitan nuevos estudios y expediciones.

1p 12 ■ ¿Qué es lo que más le ha gustado a Kitín Muñoz navegando en el Mata Rangi II?
A El contacto directo con el mar.
B La rapidez del barco.
C Las aventuras vividas.
D La vida primitiva a bordo.

■■■■ Tekst 3 Dieciséis millones de mascotas alegran la vida a los
españoles

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

1p 13 ■

A animales
B domicilios
C jaulas
D pesetas

1p 14 ■

A exóticos
B horrorosos
C peligrosos
D prohibidos

1p 15 ■

A indiferente
B sentimental
C tradicionalista

1p 16 ■

A el contacto diario con
B el deseo de tener
C la ausencia de

1p 17 ■

A Afortunadamente
B No obstante,
C Por eso

1p 18 ■

A el nacimiento
B la agresión
C la muerte
D una plaga
E un comercio
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1p 19 ■

A atrae más atención que
B se origina en
C se ve reflejado en

1p 20 ■

A es estimulado por
B se ve frenado por
C tiene su origen en
D va acompañado de

1p 21 ■

A la desaparición
B la monopolización
C una disminución
D un aumento

1p 22 ■

A ignora
B niega
C prevé

1p 23 ■

A de la preocupación exagerada por
B de las jaulas pequeñas en que malvive
C del estado físico en que se encuentra
D del mal comportamiento que muestra

■■■■ Tekst 4 Cuando Remedios perdió los zapatos

Hieronder vind je 3 samenvattingen van tekst 4.
1p 24 ■ Welke is de juiste?

A Bij haar optreden brak Remedios Amaya met de zigeunertraditie door blootsvoets voor
haar verloofde te dansen.

B Niemand weet het publiek zo te vermaken als Remedios Amaya. Ze speelt het zelfs klaar
om tijdens het optreden haar haar te kammen.

C Remedios Amaya is als geen ander in staat haar publiek een hele avond te boeien met
haar zang en dans.

■■■■ Tekst 5 Carta El País

1p 25 ■ Onder welke van de volgende categorieën valt deze brief?
A Aanbod.
B Aankondiging.
C Dankbetuiging.
D Orderbevestiging.
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■■■■ Tekst 6 Entrevista con George Lucas

1p 26 ■ ¿A qué «está ya acostumbrado» (línea 7) el cineasta norteamericano George Lucas?
A A la actitud exigente del público de su país.
B A las reacciones negativas que recibe en su país.
C Al éxito que tienen sus películas fuera de su país.
D Al público poco exigente de su país.

1p 27 ■ ¿Qué es lo que le preocupa realmente a George Lucas según las líneas 11–15 («A mí …
galaxias.»)?

A El bienestar de sus hijos.
B El hecho de que no puede ser un buen padre.
C Ganar lo suficiente para sus hijos.
D La ausencia de sus hijos.
E Los gastos de vida de sus hijos.

1p 28 ■ Wat verwacht George Lucas, volgens alinea 3, van zijn laatste film?

1p 29 ■ ¿Por qué George Lucas empezó a «hacer películas» (línea 25)?
A El western de Holywood le fascinaba.
B Quería acabar con un tema anticuado.
C Quería introducir un nuevo género cinematográfico.

1p 30 ■ ¿Qué hace George Lucas en el párrafo 6?
A Critica a sus padres.
B Defiende a sus padres.
C Explica su relación especial con sus padres.
D Informa acerca de sus padres.

1p 31 ■ ¿Qué se dice en el párrafo 7 acerca de la relación de George Lucas con sus hijos?
A Aceptar la independencia de sus hijos le resulta problemático a George Lucas.
B George Lucas no logra mantener una buena relación con sus hijos.
C George Lucas no quiere dar a sus hijos todo lo que desean.

1p 32 ■ ¿De qué trata el párrafo 8?
A De una costumbre de George Lucas.
B De un aspecto del carácter de George Lucas.
C De un deseo de George Lucas.
D De un recuerdo de George Lucas.

Lees alinea 9.
1p 33 ■ Waarom is Episodio I een mijlpaal in de filmgeschiedenis volgens George Lucas?

1p 34 ■ ¿Qué se dice en las líneas 84–97 («Eso … hueso.») sobre los actores de carne y hueso en
relación con los personajes digitales?

A Los actores desaparecerán en el futuro en favor de los personajes digitales.
B Los actores llegarán a ser mucho menos importantes que los personajes digitales.
C Los actores siguen siendo importantes para las películas.

1p 35 ■ Wat is, volgens de laatste alinea, voor George Lucas het voordeel van de nieuwste
filmtechnieken?
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■■■■ Tekst 7 La tomatina de Buñol

Deze tekst gaat over een dorpsfeest in Spanje.
1p 36 ■ Hoe laat begint het feest precies en hoe lang duurt het?

1p 37 ■ Waar gaat het bij dit feest om?
Het is een soort ritueel waarbij … (vul de zin aan).

Het gehele spektakel verloopt in drie fasen.
2p 38 ■ Beschrijf iedere fase kort.

1p 39 ■ Wat voor soort tomaten wordt bij dit spektakel gebruikt?
A Gemengde tomaten (rotte, rijpe en onrijpe tomaten).
B Onrijpe tomaten.
C Overrijpe tomaten.
D Rotte tomaten.

1p 40 ■ Wat wordt in de laatste alinea beschreven?

1p 41 ■ Om wat voor feest gaat het in deze tekst?
A Een feest ter ere van de tomaat.
B Een folkloristisch feest.
C Een oogstfeest.
D Een religieus feest.

■■■■ Tekst 8 Garfield

1p 42 ■ Wie waakt over het landgoed?
A De eigenaar met een hond.
B De moeder van de eigenaar.
C Een nephond.
D Een valse hond.
E Garfield.

Lees bij vraag 43 eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.

■■■■ Tekst 9 Convocatoria premios Ortega y Gasset de
periodismo 1997 prensa y fotografía

Een fotojournalist is bij de publicatie van deze oproep, uit januari 1997, net terug uit
Mexico met foto’s over de sociale onrust in de provincie Chiapas.

1p 43 ■ Mag hij met deze foto’s meedingen naar de persprijs? Zo ja, hoeveel foto’s mag hij
inzenden? Zo nee, waarom niet?
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■■■■ Tekst 10 Cervezas con vocación de refresco

Dit is een bespreking van een nieuw soort licht bier. De smaak hiervan is anders dan die
van gewoon bier. In de begeleidende tekst wordt een merk genoemd dat de smaak van
gewoon bier benadert.

1p 44 ■ Schrijf het merk op.

1p 45 ■ Wat wordt bedoeld met de titel “Cervezas con vocación de refresco”?

1p 46 ■ Wordt er informatie gegeven over welk bier in welk soort glas gedronken moet worden?
Zo ja, schrijf het eerste en laatste woord van het fragment op waar deze informatie staat.
Zo nee, schrijf op nee.

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

■■■■ Tekst 11 Animación

Op deze pagina staat een overzicht van de geschiedenis van de animatie- en de tekenfilm.
1p 47 ■ Heeft een tekenfilm ooit een Oscar gewonnen? Zo ja, welke? Zo nee, schrijf op nee.

■■■■ Tekst 12 Restaurantes

Je bent in Madrid met een stel vrienden. Je hebt in een tijdschrift gelezen dat je in
sommige restaurants in de keuken mag rondkijken.

1p 48 ■ Staat in dit overzicht een dergelijk restaurant? Zo ja, schrijf de naam op. Zo nee, schrijf
op nee.
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