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Examen VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 04
Tijdvak 1

Woensdag 19 mei
9.00–11.30 uur
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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 48 punten te
behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Vragenboekje
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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

De tekst biedt twee scènes uit het Russische gezinsleven. De eerste (ïðèìåð 1) gaat over
de twaalfjarige Vitalik. De tweede (ïðèìåð 2) gaat over de tienjarige Nastja.

2p 1 ■■ Met welke vraag komen ze bij hun ouders?
Vul de zinnen zo kort mogelijk aan.
Vitalik vraagt om ...
Nastja wil ...

De ouders geven de kinderen hun zin niet. Ieder noemt daarvoor een reden.
2p 2 ■■ Welke?

Vul de volgende zinnen aan:
De ouders van Vitalik ...
De ouders van Nastja ...

1p 3 ■ ×òî ëó÷øå âñåãî ïîñòàâèòü ïîñëå ñëîâà “×åãî?!” (ñòð. 26)
A “Äàâàé, ïîéä¸ì âìåñòå!”
B “Äàâàé, ïðèãëàñèì Ñëàâêó íà îáåä!”
C “Ëó÷øå ïîéä¸ì â äðóãîé ðåñòîðàí!”
D “Òû ñ óìà ñîø¸ë!”

Waarmee dreigt Vitalik in r. 40–42?
1p 4 ■■ Vul de zin aan.

Als ..., dan ...

Met welke flauwe suggesties proberen de ouders van het gezeur van Nastja af te komen?
2p 5 ■■ Vul de volgende zinnen aan:

De vader stelt voor: ...
De moeder stelt voor: ...

1p 6 ■ Kàê ëó÷øå âñåãî íàçâàòü ýòîò òåêñò?
A Àíåêäîòû èç êîììóíèñòè÷åñêèõ âðåì¸í.
B Âîñïèòàíèå âî âðåìÿ ôèíàíñîâîãî êðèçèñà.
C Ïåðåâîñïèòàíèå ðîäèòåëåé.
D Þìîð â ñåìüå.

■■■■ Tekst 2

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

1p 7 ■

A ãîëîñ 
B äåíü
C êîôå 
D ñîí

1p 8 ■

A âîëíîâàòüñÿ
B ñëóøàòü
C ñîãëàñèòüñÿ
D òåðïåòü
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1p 9 ■

A â ìàãàçèíå 
B â ìåòðî
C äîìà
D íà óëèöå 

1p 10 ■

A îðèåíòèðîâàòüñÿ
B ñàäèòüñÿ
C ÷èòàòü
D ýêñïåðèìåíòèðîâàòü

1p 11 ■

A äèðåêòîðó
B êîìïüþòåðó
C òåëåôîíó
D ôàêñó

1p 12 ■

A äåíüãè
B äîêóìåíòû
C ñóìêó
D ÷àñû

1p 13 ■

A îáû÷íî
B ðåäêî
C ñåãîäíÿ

1p 14 ■

A íî
B ïîòîìó ÷òî
C õîòÿ

1p 15 ■

A Çàáûëè
B Çàïëàòèëè
C Îáåùàëè
D Ïîíÿëè

1p 16 ■

A â ìèðå
B â Ìîñêâå
C íà ðàáîòå
D ñî ìíîé

■■■■ Tekst 3

In r. 1–11 staan twee voorbeelden van beeldspraak.
1p 17 ■■ Citeer er één (in het Russisch).

1p 18 ■ Ñëîâî “îíè” (ñòð. 14) óêàçûâàåò íà
A âûõîäû.
B ïàðàäû.
C ïðîöåññèè.
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1p 19 ■ Kàêîé ýôôåêò, íàâåðíîå, èìåë ïàðàä 1941 ãîäà?
A Ëþäè ïîíÿëè, ÷òî Kðàñíàÿ ïëîùàäü – ãëàâíîå ìåñòî ñòðàíû.
B Ëþäè ïîíÿëè, ÷òî ôðîíò óæå áëèçîê.
C Ëþäè ñòàëè âåðèòü â ñèëó ñîâåòñêîé àðìèè.

“Ñòðàíà-ïîáåäèòåëüíèöà” (r. 30)
1p 20 ■■ Welk land wordt hier bedoeld?

1p 21 ■■ Waarmee wordt de parade van 1945 vergeleken?
Vul de zin aan:
Met een … zoals in …

“çàïàäíûå «ãîñòè ñòîëèöû»” (r. 42)
1p 22 ■ Wat was hun taak?

Specifieke informatie
A verzamelen.
B uitwisselen.
C vervalsen.

“íîâèíêàìè” (ñòð. 44)
1p 23 ■ Çäåñü ðå÷ü èä¸ò î

A íîâîé âîåííîé òåõíèêå.
B íîâûõ âîåííûõ íà÷àëüíèêàõ.
C íîâûõ ïîëèòè÷åñêèõ ëèäåðàõ.
D íîâûõ ñîâåòñêèõ ôîðìàõ.

1p 24 ■ Kàêîå èç ñëåäóþùèõ âûñêàçûâàíèé ïðàâèëüíî? (ñòð. 45–51)
1 Â ïåðèîä 1990-1995 íà Kðàñíîé ïëîùàäè áûëî íåñêîëüêî ïàðàäîâ.
2 Ñ 1995 âñå ïàðàäû ïðîõîäèëè íà Ïîêëîííîé ãîðå.

A Íè ïåðâîå, íè âòîðîå.
B Òîëüêî ïåðâîå.
C Òîëüêî âòîðîå.
D È ïåðâîå, è âòîðîå.

1p 25 ■ Hoe is de laatste alinea opgebouwd? (r. 52–62)
A argument – conclusie
B oorzaak – gevolg
C stelling – voorbeelden

■■■■ Tekst 4

1p 26 ■■ Hoe was de wedstrijd gisteravond tegen Israël afgelopen?

“â ðîññèéñêîì ìåíòàëèòåòå” (ñòð. 20)
1p 27 ■ Kàê, Ìîñòîâîé, íàâåðíîå, ïîíèìàåò ýòîò ìåíòàëèòåò?

Äëÿ ýòîãî ìåíòàëèòåòà õàðàêòåðíà
A àãðåññèâíîñòü.
B äèñöèïëèíà.
C ïàññèâíîñòü.

“èãðà íå ïîøëà”(ñòð. 32)
1p 28 ■ Kàêóþ ïðè÷èíó íàçûâàåò Ïàíîâ â ñòðîêàõ 28–35?

A Äðóãèå èãðàëè ñëèøêîì èíäèâèäóàëüíî.
B Íèêàêóþ.
C Îí òîëüêî ÷òî âåðíóëñÿ èç Ôðàíöèè.

400014 -1 -11o 4 Lees verder

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



“îðãàíèçîâàòü … ãîðîäàõ” (r. 43– 44)
1p 29 ■■ Waarom zou Panov dit willen?

1p 30 ■ Kàêèì áóäåò ìàò÷ â Øâåéöàðèè? (ñòð. 50– 62)
A Oôèöèàëüíûì.
B Tîâàðèùåñêèì.
C Òðåíèðîâî÷íûì.

1p 31 ■ Kòî, ïî äàííûì ýòîãî òåêñòà, çàáèë ãîë â ìàò÷å ïðîòèâ Èçðàèëÿ?
A Ìîñòîâîé.
B Ïàíîâ.
C Áóçíèêèí.

1p 32 ■■ Welke voetballer zegt dat Rusland zich kan kwalificeren voor het kampioenschap?
Noteer de naam.

1p 33 ■ Kàê æóðíàëèñò îòíîñèòñÿ ê ñáîðíîé Ðîññèè?
A Àãðåññèâíî.
B Äèïëîìàòè÷åñêè.
C Kðèòè÷åñêè.

■■■■ Tekst 5

2p 34 ■■ Wie vonden het een misplaatste grap?
Neem de tekst globaal door en noteer twee voornamen.

1p 35 ■■ Wie gelooft nog steeds in UFO’s?

1p 36 ■■ Wie heeft eerder eenzelfde soort grap uitgehaald?

“È îíè … ó÷åíûìè…” (r. 22–23)
1p 37 ■ Hoe zou deze zin het beste vertaald kunnen worden?

A Dat noemt zich nog wel geleerden.
B Je kunt niet alle geleerden op één hoop gooien.
C Jong geleerd is oud gedaan.

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

■■■■ Tekst 6

Je ziet reacties uit het gastenboek van de site van de zangeres Alla Poegatsjova. Men
reageert enthousiast (met de gebruikelijke spelfouten) op haar concerten. Er is echter één
persoon die een kanttekening plaatst. (De naam staat telkens boven het bericht.)

1p 38 ■■ Noteer zijn/haar naam.

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

400014 -1 -11o 5 Lees verder

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



■■■■ Tekst 7

Dat is handig voor de hondenvriend! Er is een halsband tegen teken te koop.
1p 39 ■■ Zoek in de tekst het Russische woord voor “teek” en noteer het zoals het daar staat.

■■■■ Tekst 8

Igor Petrov moet voor school nog één boek lezen. Hij heeft geen tijd, maar gelukkig komt
het boek als film op de televisie.

1p 40 ■■ Welke uitzending moet hij bekijken?
Noteer het nummer van de tekst uit de televisigids.

■■■■ Tekst 9

1p 41 ■ ×òî ñïåöèàëüíîå ïðåäëàãàåò ðåñòîðàí “Kðàñíàÿ ïëîùàäü äîì 1”?
Ãîñòè òàì ìîãóò 

A ïîoáåäàòü â èñòîðè÷åñêîì ñòèëå.
B ïîoáåäàòü ñî çíàìåíèòûìè ðóññêèìè.
C ñëóøàòü ñòèõè Ïóøêèíà.

■■■■ Tekst 10

1p 42 ■ Waar gaat dit bericht uit Letland over?
A autosnelwegen
B spoorlijnen
C veerdiensten
D vliegverbindingen

■■■■ Tekst 11

Lees de tekst globaal door.
1p 43 ■ Welke titel stond boven dit bericht?

A “Àðõåîëîãè íàøëè êîøêó â öåíòðå Ìîñêâû”
B “Â ñòîëèöå ñòðîÿò ìóçåé èãðóøåê”
C “Ñêîðî îòêðîåòñÿ àðõåîëîãè÷åñêèé ìóçåé â Ìîñêâå”

■■■■ Tekst 12

1p 44 ■ Met welk gevoel is deze brief geschreven?
A Met ironie.
B Met nostalgie.
C Met woede.
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