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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 52 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 antwoord met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
vrijdag 29 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 Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  
 

1p 1 ¿A cuál de estas preguntas responden las cuatro actrices?  
A ¿Dónde prefieres pasar las vacaciones? 
B ¿Dónde quieres trabajar? 
C ¿Dónde quieres vivir en el futuro? 
D ¿Dónde vives? 
 
 

Tekst 2 
 
Lee la introducción y el párrafo 1. 

1p 2 ¿A qué se dedica Carlos Baena? 
A Diseña personajes de fantasía. 
B Es director de cine. 
C Es operador de cámara. 
D Hace montajes de películas. 
 

1p 3 ¿Qué contiene la última parte del párrafo 1 ("En esta … Cars.")?  
A algunos de los éxitos de Carlos Baena 
B el porqué de la entrevista 
C un resumen de la entrevista  
D una recomendación para el cine de animación 
 

1p 4 ¿Qué información da Carlos sobre sí mismo en el párrafo 2?  
A Con quién se fue a Estados Unidos. 
B Cuándo va a volver a Canarias. 
C Dónde ha vivido hasta ahora. 
D Lo que ha hecho en el mundo del cine. 
 

1p 5 ¿Qué palabra(s) cabe(n) en el título del párrafo 3? 
A mejor dibujo 
B participación 
C película preferida 
D primer éxito 
 
Lees alinea 4. 

1p 6 Wat is volgens Carlos het moeilijkste aan zijn werk?  
 
In alinea 5 geeft Carlos advies over een goede werkwijze.  

2p 7 Schrijf twee van zijn adviezen op. 
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Lees alinea 6. 
2p 8 Bepaal van elk van de volgende beweringen of deze juist is of onjuist.  

1 De interviewer heeft de studio's van Pixar zelf bezocht. 
2 Carlos is tevreden met zijn werkomgeving. 
3 De studio's weerspiegelen de creativiteit van de filmploeg. 
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter 'juist' of 'onjuist'. 
 
 

Tekst 3  
 

1p 9 ¿Qué título se puede poner a este texto?  
A ASÍ SE ESCAPA UNO DE LA RUTINA 
B ASÍ SE EVITA EL ESTRÉS 
C ASÍ SE HACE UNO RICO 
D ASÍ SE VIVE CONTENTO 
 
 

Tekst 4  
 

1p 10 ¿Por qué María José Rodríguez tiene un "sueño frustrado" (línea 4)?  
A Ahora es demasiado vieja para ser actriz. 
B Hasta ahora no ha podido ser actriz.  
C No ha tenido nunca éxito en los castings. 
 
Lee el párrafo 2. 

1p 11 ¿Qué le trae a José Antonio Gallar al casting?  
A el contacto con amigos 
B la curiosidad 
C su búsqueda de trabajo 
D un sueño de juventud 
 

1p 12 ¿Cuál es para los candidatos el motivo principal para participar en la película, 
según el párrafo 3?  
A Les gusta ganar el dinero prometido. 
B Les hace ilusión trabajar con Robert de Niro. 
C Les interesa descubrir si tienen talento. 
D Les interesa el tema de la película. 
 
Lees alinea 4. 

1p 13 Welke mogelijke teleurstelling wacht de geselecteerde kandidaten, volgens 
Jesús López?  
 
Lees alinea 5.  

2p 14 Noem twee dingen die de kandidaten op de casting moesten doen.  
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"¿Tienes familia, amigos, conocidos?" (líneas 62-63) 
1p 15 Los responsables de la película preguntan esto porque  

A esperan contratar a más malagueños. 
B necesitan más sudamericanos para figurar en la película. 
C tratan de ayudar a los peruanos. 
 

1p 16 ¿Cómo será el período "hasta finales del mes" (líneas 72-73) para los 
aspirantes?  
Será un período de  
A decepción 
B dudas 
C trabajo 
 
 

Tekst 5  
 

1p 17 ¿Qué se describe en el primer párrafo?  
A Cómo nació la idea para un nuevo parque de atracciones. 
B A qué se refiere el título del texto. 
C El éxito que tienen los parques de atracciones en España. 
D Lo que ofrecen algunos parques de atracciones en España. 
 

1p 18 ¿Qué es lo "original" (línea 12) del nuevo parque de atracciones?  
Los visitantes   
A figuran como protagonistas en una película. 
B forman parte de un espectáculo de circo. 
C pueden imitar a un famoso personaje de cine. 
D pueden participar en un campeonato.  
 

1p 19 Lees de regels 31-34 ("Para … fijación.") en vul de volgende zin aan: 
Hier staat een opsomming van de  … van het park La Selva de L'Aventura. 
 
Lees alinea 4. 
Een jonge bezoeker van 6 jaar is 1.20 m lang. 

1p 20 Staat er een route voor hem bij? 
Zo ja, schrijf de naam van de route op.  
Zo nee, schrijf op 'nee'. 
 
Lee el párrafo 5. 

1p 21 ¿Cuál de estos eslóganes representa mejor el objetivo del parque?  
A ¡A hacer más ejercicio! 
B ¡A plantar árboles! 
C ¡Respeta la naturaleza! 
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Tekst 6  
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 22  
A el comportamiento 
B el peligro 
C la introducción 
D la reducción 
 

1p 23  
A liberar 
B matar 
C observar 
D preservar 
 

1p 24  
A desarrollar un nuevo método de caza 
B inventar un equipo fotográfico especial 
C preparar un lazo especial 
D reunir un grupo de aficionados 
 

1p 25  
A Al mismo tiempo 
B Al principio 
C Finalmente 
D Más tarde 
 

1p 26  
A me atacó 
B se marchó 
C se sentó 
D trató de intimidarme 
 

1p 27  
A una especie en peligro de extinción 
B una fiera popular en los jardines zoológicos 
C un animal terrorífico 
D un objeto de estudios 
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Tekst 7  
 

1p 28 Lee la introducción y las líneas 1-12 ("El mochilero … forestal."). 
¿Qué aspecto tiene poca importancia para "el mochilero contemporáneo" 
(línea 1)?  
A Adónde va a viajar. 
B Con quién viaja. 
C Cuándo empieza su viaje. 
D Cuánto va a costar el viaje. 
 

1p 29 Over welke manier van reizen heeft Santiago Pérez het als hij spreekt over  
"de esta manera" (regel 21)?  
Vul de volgende zin aan:  
Reizen zonder … 
 

2p 30 Lees alinea 2 en bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist 
is of onjuist.  
1 Sommige leerlingen verlaten de school zelfs voortijdig om te backpacken. 
2 Spanjaarden gingen als een van de eersten backpacken. 
3 Ana Valverde is een voorstander van backpacken. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door 'juist' of 'onjuist'. 
 

1p 31 ¿Por qué aspecto se parece el viaje con la mochila a un "ejercicio de 
supervivencia" (línea 45)? 
A por el destino 
B por las circunstancias 
C por las comidas 
 

1p 32 ¿Qué conclusión saca Ana Valverde en las líneas 59-66 ("Al salir … 
necesitas")?  
A A veces te faltan cosas durante un viaje. 
B Lo que te llevas depende del destino del viaje. 
C No hace falta llevarte mucho en un viaje. 
D Viajar exige mucha preparación. 
 

1p 33 Se menciona a "Ruth Bruguera" (línea 67) porque es un ejemplo de una chica 
que  
A combina la aventura con la precaución. 
B ha tenido dificultades durante sus viajes. 
C no puede despedirse de su familia. 
D se expone a riesgos durante sus viajes. 
 
Lees alinea 4. 

2p 34 Schrijf twee voorzorgsmaatregelen op die Ruth onderweg neemt.  
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1p 35 ¿Por qué el trotamundos "cruza los dedos" (línea 91) en el transporte público?  
A Está bajo los efectos de drogas. 
B Piensa que el conductor se arriesga mucho. 
C Quiere llegar a tiempo a su destino. 
D Tiene miedo de los animales en el tren. 
 

1p 36 ¿Qué enseña el recorrido por el mundo al mochilero, según el párrafo 6?  
El mochilero se da cuenta de que 
A aprende mucho sobre la vida. 
B aún hay diferencias insuperables entre pueblos. 
C se encuentra mejor en su propio país. 
D su idea del mundo es correcta. 
 

2p 37 Voor welk dilemma staan backpackers na thuiskomst, volgens de laatste alinea?  
Vul de volgende zin aan:  
Ze moeten beslissen of ze … óf … . 
 
 

Tekst 8  
 
Je zoekt de volgende uitdrukking op in een Spaanstalig woordenboek:  
Echar una cana al aire (de bloemetjes buiten zetten).  

1p 38 Bij welk trefwoord (artículo) moet je zoeken volgens de instructie in dit 
woordenboek? 
A aire 
B cana 
C echar 
 
 

Tekst 9  
 
Lee el párrafo 1. 

1p 39 ¿Cómo nació la idea para decorar la calle con graffiti?  
A A los comerciantes les irritaba el exterior feo de sus locales. 
B El alcalde de Madrid propuso animar el barrio de Chamberí. 
C Los comerciantes opinaban que la calle era muy aburrida. 
D Los graffiteros querían hacer sus dibujos de una forma legal. 
 

1p 40 ¿Qué iniciativa tomó uno de "los comerciantes de General Álvarez de Castro" 
(líneas 8-9)?  
A Invitó a graffiteros a pintar su local por fuera. 
B Pidió ayuda de las autoridades en la lucha contra el graffiti. 
C Quitó enseguida el graffiti después de encontrarlo. 
D Realizó él mismo la vigilancia de su calle. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 41 ¿Qué contiene el "pacto de honor" (líneas 20-21) entre graffiteros?  
A No se toca el dibujo de los demás. 
B No se trabaja en el mismo barrio. 
C Se hace el mismo dibujo una sola vez. 
D Se trabaja solo.  
 

2p 42 Lees alinea 3 en bepaal van elk van de volgende beweringen of deze juist is of 
onjuist.  
1 Het viel niet mee om de juiste graffitischilder te vinden. 
2 Een graffitischilder is goedkoper dan zelf (laten) schilderen. 
3 Een bijkomend voordeel van graffiti is dat er gratis reclame wordt gemaakt. 
4 Alle panden van de straat zijn nu voorzien van graffiti. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door 'juist' of 'onjuist'. 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 10  
 

1p 43 Hoe kun je in sommige restaurants in Barcelona korting krijgen?  
 
 

Tekst 11  
 
Als je hond alleen thuis is, krabt hij de deur kapot. Hij heeft verlatingsangst. 

1p 44 Staat er in deze tekst of de angst van je hond minder wordt als je hem vaker 
uitlaat?  
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waar dat staat. 
Zo nee, schrijf op 'nee'. 
 
 

Tekst 12  
 
Op het Canarische eiland La Palma schijnt niet altijd overal de zon. 

1p 45 Staat er een tip in deze tekst om toch van de zon te kunnen genieten?  
Zo ja, schrijf het kopje op.  
Zo nee, schrijf op 'nee'. 
 
 

einde  923-1005-a-HA-1-o* 

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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