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 Russisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 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
donderdag 24 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 
 
“О них просят” (стр. 3) 

1p 1 Слово “них” указывает на 
A детей. 
B изменения. 
C читателей. 
 
“ЭТОТ эксперимент” (стр. 9) 

1p 2 Кто придумал эксперимент? 
A Директора. 
B Министерство. 
C Учителя. 
 

1p 3 Welke soort beoordeling wordt in het kader van het experiment gebruikt bij 
groep 1? (r. 18-22) 
 
“по выбранной ими” (стр. 31) 

1p 4 Слово “ими” указывает на 
A вузы. 
B области. 
C профили. 
D учащихся. 
 

1p 5 Welk profiel uit het Nederlandse onderwijs op havo en vwo benadert het 
Russische profiel “гуманитарный”? 
 
“«Доктора Живаго» Пастернака” (стр. 35-36) 

1p 6 Что говорит министр о романе Пастернака? 
По eго мнeнию, 
A нужен опрос среди школьников о романе «Доктор Живаго». 
B по школьной программе его никогда не надо было читать. 
C такой известный роман должен входить в школьную программу. 
 
“был проведен опрос” (r. 43) 

1p 7 In welke stad vond deze enquête plaats? Noem de stad in het Nederlands of in 
het Russisch. 
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Tekst 2 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 
 

1p 8  
A Откройте сумку 
B Покажите билет 
C Разрешите пройти 
 

1p 9  
A Ведь 
B Например, 
C Слава богу, 
 

1p 10  
A помешает 
B поможет 
C посоветует 
 

1p 11  
A зарабатывал 
B опаздывал 
C устал 
 

1p 12  
A едят 
B курят 
C разговаривают 
D читают 
 

1p 13  
A видит 
B ест 
C покупает 
 

1p 14  
A банк 
B музей 
C собор 
D супермаркет 
 

1p 15  
A Звоню 
B Отвечаю 
C Помогаю  
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1p 16  
A бомжи 
B контролёры 
C музыканты 
D пассажиры 
 
 

Tekst 3 
 

1p 17 Какое из следующих высказываний правильно? (стр. 2-17) 
1 Екатерина II сама была ученицей Смольного института. 
2 Воспитание девочек было в руках образованных, хороших матерей. 
A Ни первое, ни второе. 
B Только первое. 
C Только второе. 
D И первое, и второе. 
 

1p 18 В каком возрасте начиналось обучение? (стр. 18-21) 
A   6 лет 
B   9 лет 
C 12 лет 
D В тексте об этом не говорится. 
 

1p 19 Сколько учениц было в классе? (стр. 22-24) 
A 6 
B 8 
C 9 
D В тексте об этом не говорится. 
 

1p 20 Wat gaf de kleur van de kleding van de leerlingen aan? (r. 25-30) 
 

1p 21 Welke kleur kleding droegen de meisjes die “белые” genoemd werden 
gewoonlijk? (r. 28-30) 
 

1p 22 Welk van de volgende vakken werd niet gegeven? (r. 31-35) 
− ballet 
− godsdienstleer 
− handwerken 
− huishoudkunde 
− etiquette 
 

1p 23 Bij welke gelegenheid bezocht de tsaar gewoonlijk het Smolnyj instituut? 
 

2p 24 Het Smolnyj instituut kreeg later tweemaal een andere functie. Welke? 
Vul de volgende zinnen aan. 
In 1917 werd het … 
Tegenwoordig is het  … 
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В журнале «Костёр» есть разные рубрики. 
1p 25 В какой рубрике найден этот текст? 

A История 
B Мода 
C Поэзия 
D Юмор 
 
 

Tekst 4 
 

2p 26 Wat wil de briefschrijfster weten? 
Noteer twee zaken. 
 

1p 27 Какое из следующих высказываний правильно? (стр. 6-15) 
1 Нашли самое старое здание Петербурга. 
2 Пётр Великий был первым официальным студентом университета. 
A Ни первое, ни второе. 
B Только первое. 
C Только второе. 
D И первое, и второе. 
 
Er zijn oude voorwerpen gevonden, bijvoorbeeld pijpen en glasscherven. 
(r. 16-26) 

4p 28 Noteer nog vier zaken. 
 

1p 29 Какое из следующих высказываний правильно? (стр. 18-22) 
1 Пётр Великий ввёл курение в России. 
2 Сенаторы были первыми курящими в России. 
A Ни первое, ни второе. 
B Только первое. 
C Только второе. 
D И первое, и второе. 
 

1p 30 Какое слово лучше всего поставить перед словом “Он” (стр. 28)? 
A Ведь 
B Кроме того, 
C Однако, 
D Поэтому 
 
 

Tekst 5 
 

1p 31 Какое слово лучше всего поставить после “хороших” (стр. 9)? 
A автомобилей 
B карет 
C лошадей 
D людей 
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1p 32 Какое из следующих высказываний правильно? (стр. 13-22) 
1 Виктор Черномырдин подарил несколько экипажей Борису Ельцину. 
2 У олигархов новый символ статуса. 
A Ни первое, ни второе. 
B Только первое. 
C Только второе. 
D И первое, и второе. 
 

1p 33 Что лучше всего поставить перед словом “Для” (стр. 20)?  
A Например, 
B Почему 
C Удивительно, что 
 
“Каждый ... долларов.” (r. 18-22) 

1p 34 Welk gezegde is van toepassing op deze regels? 
A De klant is koning. 
B Geld maakt niet gelukkig. 
C Knollen voor citroenen verkopen. 
D Voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. 
 
“А вот ... мастера” (r. 23-27) 

1p 35 Wat is de relatie van deze alinea ten opzichte van de regels “Для … 
долларов.”? 
A Het is een conclusie. 
B Het is een herhaling. 
C Het is een tegenstelling. 
 

2p 36 Noteer de twee sociale groeperingen die klant zijn van de rijtuigenfabriek. 
(r. 28-30) 
 

1p 37 Hoeveel rijtuigenfabrieken zijn er in Rusland? 
 

1p 38 Waarom zijn volgens de auteur de kopers van rijtuigen goede mensen? 
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 6 
 

1p 39 Uit welke rubriek komt deze tekst? 
A “Ingezonden brieven” 
B “Mededelingen voor land- en tuinbouw” 
C “Politieberichten” 
D “Redactioneel commentaar” 
 
 

Tekst 7 
 

1p 40 Wat moeten buitenlanders doen om een Russisch paspoort te krijgen? 
 
 

Tekst 8 
 
Pasja Dunk heeft te grote basketbalschoenen gekregen. In het forum bespreekt 
men wat hij moet doen. 

1p 41 Wiens concrete advies gaat Pasja opvolgen? 
Noteer de naam of “nickname” van één persoon. 
 
 

Tekst 9 
 

1p 42 Lees de tekst globaal door en bepaal welke titel er bij past. 
A “Nieuwe sneeuwruimers voor onze stad”. 
B “Straten afgezet na ongeluk met tankwagen.” 
C “Straten schoner door shampoo.” 
 
 

Tekst 10 
 

1p 43 Lees de tekst globaal door en bepaal wat het onderwerp is. 
A Benzineprijzen gestegen door dure euro. 
B Dure euro remt import. 
C Hogere BTW voor auto’s. 
D Prijskaartjes verplicht in roebels. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 11 
 

1p 44 Wat brengt deze advertentie onder de aandacht? 
Een encyclopedie voor kinderen 
A als cadeau voor nieuwe abonnees. 
B als eenmalige aanbieding. 
C in maandelijkse afleveringen. 
 

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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