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Spaans CSE GL en TL 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2 
donderdag 24 juni 
13.30 - 15.30 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 Lees de tekst. 
Waarom lachten Catalina’s klasgenoten haar uit? 
A Zij had een blouse aangetrokken die niet paste bij haar rok. 
B Zij had haar feestkleding van de vorige avond nog aan.  
C Zij had haar kleren binnenstebuiten aangetrokken.  
D Zij had het prijskaartje aan haar blouse laten zitten. 

Tekst 2 

1p 2 Welke informatie over de Caminito del Rey geeft alinea 1? 
A De Caminito del Rey bevindt zich op zeven kilometer van Málaga. 
B De Caminito del Rey is gesloten geweest vanwege onveiligheid. 
C Een aantal jaar geleden is de Caminito del Rey vernield door 

toeristen. 
D Er zijn veel klachten van toeristen over de Caminito del Rey. 

1p 3 Lees alinea 2. 
Je wilt in de zomer in het weekend de Caminito del Rey bewandelen.  
 Wat moet je doen om aan een kaartje te komen?

Tekst 3 

1p 4 ¿Qué cuenta la introducción sobre Micha? 
A Este año Micha es el mejor chef del mundo. 
B Micha ha participado 8 veces en el concurso del mejor chef. 
C Para Micha es importante proteger la naturaleza. 

1p 5 Lee el párrafo 1.  
¿Qué pregunta falta en la línea 1? 
A ¿Cómo empezó su pasión por la cocina? 
B ¿Cuál es su especialidad? 
C ¿Quién le ayuda en su restaurante? 
D ¿Por qué de joven no le gustaba cocinar? 
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1p 6 ¿De quién aprendió a cocinar Micha? 
A de la abuela de Maura 
B de la cocinera de la familia 
C del ayudante de Maura 
D de su propia abuela 

1p 7 Lee el párrafo 2. 
¿Para qué fue Micha a Japón? 
A para comer en el mejor restaurante de Japón 
B para empezar sus estudios de cocinero 
C para hacerse un mejor cocinero 
D para montar su propio restaurante 

1p 8 Lee el párrafo 3. 
¿Qué dice Micha sobre su restaurante? 
A Al principio no sabía dónde comprar ingredientes japoneses. 
B Al principio la mayoría de su clientela era peruana. 
C El restaurante ha cambiado de japonés a peruano. 
D El restaurante está decorado en el auténtico estilo japonés. 

1p 9 Según el párrafo 3, ¿qué hace Micha para conservar la naturaleza? 
A Cocina sobre todo con ingredientes regionales. 
B Evita utilizar carne y pescado en sus menús. 
C Utiliza plástico para mantener fresca la comida. 

1p 10 Lees alinea 4. 
 Wat draagt volgens Micha het meest bij aan het succes van zijn

restaurant?

1p 11 Lee el párrafo 5. 
¿Qué plan tiene Micha para el futuro? 
A abrir otros restaurantes en el extranjero 
B crear platos más espectaculares 
C emplear más personal extranjero 
D preparar comidas más internacionales 

Tekst 4 

1p 12 ¿Qué se sabe de Tobias por el párrafo 1? 
A Tobias nació en una ciudad, pero creció en el campo holandés. 
B Tobias nació y creció en ciudades holandesas. 
C Tobias nació y creció en las montañas colombianas. 
D Tobias nació y creció en una familia de campesinos holandeses. 
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1p 13 ¿Qué se sabe de Tobias por el párrafo 2? 
A Descubrió que en Colombia no se conocían quesos como el queso 

Gouda. 
B No tenía tiempo para ir de fiesta cuando estaba en Colombia porque 

tenía que estudiar mucho. 
C Ya tenía contacto con pequeñas haciendas en Colombia cuando 

estudiaba en Holanda. 

1p 14 ¿A qué pregunta contesta el párrafo 3? 
A ¿Cuándo Tobias dejó los estudios en la universidad? 
B ¿Cuánto tiempo duraron los estudios de Tobias en Holanda? 
C ¿Por qué Tobias empezó a fabricar queso? 
D ¿Por qué Tobias trabajó dos años en una oficina? 

1p 15 Según el párrafo 3, ¿dónde compró Tobias las máquinas para fabricar 
queso? 
A en Cartagena 
B en Holanda 
C en Monquentiva 

1p 16 Lees alinea 4. 
 Wat is voor Tobias belangrijker dan geld verdienen met het

kaasproject?

1p 17 Lee el párrafo 5. 
¿Qué palabras faltan en el párrafo 5?  
A el campo 
B el turismo 
C el viaje 

Tekst 5 

1p 18 Lees alinea 1. 
Volwassen worden heeft volgens Marisol nadelen. 
 Schrijf een van de nadelen op die zij noemt.

2p 19 Lees alinea 2. 
 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet

overeenkomt met wat de psycholoog antwoordt.
1 Als je niet volwassen wordt, beleef je slechts 10% van alles wat je zou 

kunnen meemaken. 
2 Jongeren zijn bang voor de verantwoordelijkheden die horen bij het 

leven van een volwassene.  
3 De angst van Marisol is terecht, want het leven van een volwassene is 

zwaar.  
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1p 20 Lee el párrafo 3. 
Según el psicólogo, ¿qué significa una vida más adulta? 
A buscar un trabajo 
B ganar mucho dinero 
C negociar con los padres 

1p 21 Lee el párrafo 4. 
¿Qué palabras faltan en la línea 22?  
A mucha satisfacción 
B muchas sorpresas 
C muchos problemas 

Tekst 6 

2p 22 Welk kopje hoort bij welke alinea? 
Schrijf in de uitwerkbijlage achter het nummer van de alinea de letter van 
het bijbehorende kopje. 
Let op: je houdt één kopje over. 
a Costes para la sociedad 
b Efectos para Europa 
c Peligros para la salud humana 
d Riesgos para la naturaleza 

Tekst 7 

1p 23 Lees alinea 1. 
 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet

overeenkomt met de inhoud van de tekst.
1 Alle tradities in de kerstperiode in Spanje hebben te maken met 

bijgeloof. 
2 Volgens de Spanjaarden brengt het dragen van rood ondergoed op 

oudejaarsavond geluk. 

1p 24 ¿Qué se dice en el párrafo 2 sobre la tradición de llevar ropa interior roja? 
Se dice 
A que en la Edad Media era popular llevar ropa roja en invierno. 
B que hay diferentes explicaciones sobre el origen de esta tradición.  
C que la gente no tiene ni idea del origen de esta tradición. 

1p 25 ¿Qué palabra falta en la línea 14? 
A el experimento 
B el problema 
C la prohibición 
D la solución 
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1p 26 Según el párrafo 3, ¿cuál de estas frases es verdad? 
A En otros países se cree que llevar ropa interior amarilla atrae la buena 

suerte. 
B En otros países se cree que llevar ropa interior roja atrae la mala 

suerte. 
C La tradición de llevar ropa interior roja en Nochevieja ya no es muy 

popular. 

Tekst 8 

2p 27 Lees alinea 1. 
 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet

overeenkomt met de informatie in deze alinea.
1 Acht jongeren organiseren een bootreis voor toeristen om hun de 

vervuiling van de Middellandse Zee te laten zien. 
2 Acht jongeren gaan samen met toeristen de stranden van de Costa 

Blanca schoonmaken. 
3 Een van de doelen van de acht jongeren is mensen bewust maken van 

milieuvervuiling. 

2p 28 Lees de regels 9-13 (“El dinero … los fumadores.”). 
 Wat wordt er gedaan met het geld dat door de crowdfunding wordt

opgehaald?
Noem twee dingen.

1p 29 Welke informatie staat er in de regels 13-15 (“Ellos tienen … el mar.”)? 
A Een sigarettenpeukje heeft 8 liter water nodig om volledig op te 

lossen.  
B Het duurt lang voordat sigarettenpeukjes uit het zeewater verdwenen 

zijn. 
C Sinds 40 jaar staan er speciale asbakken op het strand voor 

sigarettenpeukjes. 

Tekst 9 

2p 30 Lees de inleiding en alinea 1.  
 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet

overeenkomt met de inhoud van de tekst.
1 Amarildo’s product wordt alleen in Brazilië verkocht. 
2 Amarildo biedt zijn product onder andere aan via Instagram. 
3 Veel klanten plaatsen een foto van hun hond in het mandje op 

Instagram. 
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1p 31 Lee el párrafo 2. 
¿Por qué empezó Amarildo a producir camas de mascotas? 
porque  
A le molestaba la basura en la calle 
B necesitaba dinero  
C no tenía trabajo 
D su familia se lo pidió 

1p 32 ¿Qué palabras faltan en el párrafo 3?  
A mucho dinero para 
B mucho tiempo para 
C muchos problemas con 

1p 33 Lee el párrafo 4. 
¿Qué se sabe de Amarildo? 
A Quiere ganar mucho dinero. 
B Tiene animales domésticos. 
C Tiene un corazón de oro. 

1p 34 Wat wordt er beschreven in alinea 5? 
A Amarildo’s toekomstplannen 
B positieve gevolgen van Amarildo’s werk 
C tegenvallende reacties op Amarildo’s werk 

Tekst 10 

1p 35 Lees alinea 1. 
In het interview met het tijdschrift Súper Pop vertelt Maluma dat hij geen 
vriendin heeft.  
Welke reden geeft hij hiervoor? 
A Hij gelooft niet in de ware liefde. 
B Hij heeft het erg druk met zijn werk. 
C Hij heeft slechte ervaringen in de liefde. 
D Hij ontmoet weinig leuke vrouwen door zijn werk. 

1p 36 Lees alinea 2. 
Hoe ontdekte Maluma dat hij aanleg had om singer-songwriter te worden? 
A door de liefdesbrieven die hij schreef aan zijn vriendinnen 
B door de liefdesbrieven die hij schreef voor zijn vrienden 
C doordat hij het altijd al leuk had gevonden om brieven te schrijven 
D doordat hij over zijn liefdesverdriet schreef in zijn dagboek 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 11 

2p 37 In de tekst worden twee acties genoemd die koks en restauranteigenaren 
uitvoeren om hun restaurants ‘instagrameable’ te maken. 
 Schrijf beide acties op.

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

Tekst 12 

1p 38 Je gaat naar een festival en je wilt je daar goed op voorbereiden. 
 Welke tip over geld wordt in deze tekst gegeven?

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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