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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 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 
vrijdag 1 juni 

9.00 - 11.30 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 Russisch antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 
 

1p 1 О ком пишет Борис Екимов? (стр. 1-14) 
A о деревенских жителях 
B о сказочных героях 
C об исторических персонажах 
 

1p 2 Какое из следующих высказываний правильно? (стр. 15-22) 
1 Борис Екимов считает, что у России есть будущее. 
2 Борис Екимов считает, что русская литература кончилась. 
A Ни первое, ни второе. 
B Только первое. 
C Только второе. 
D И первое, и второе. 
 
“Давайте ... чем в Европе.” (r. 24-28) 

2p 3 Wat zijn, volgens Boris Jekimov, de twee verschillen in de 
ontstaansgeschiedenis van Europese en Russische universiteiten? 
Noem die twee verschillen. 
 
“те 70 лет” (r. 29) 

1p 4 Welke periode bedoelt Boris Jekimov hiermee? 
 

1p 5 Kies bij    5    het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A иностранцами 
B молодёжью 
C прессой 
D учителями 
 

1p 6 Как Борис Екимов заканчивает это интервью? 
A c грустью 
B c иронией 
C c надеждой 
D c сожалением 
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Tekst 2 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 7  
A теперь 
B часто 
C через год 
 

1p 8  
A изменились 
B получились 
C стабилизовались 
 

1p 9  
A о борьбе 
B о любви 
C о политике 
D об обмане 
 

1p 10  
A о cоветском 
B о современном 
C об иностранном 
 

1p 11  
A на дискотеку 
B на работу 
C на факультет 
 

1p 12  
A деньгах 
B жанрах 
C конкурентах 
D людях 
 

1p 13  
A комедию 
B криминал 
C мюзикл 
D телеигру 
 
 

Tekst 3 
 

1p 14 Met welk probleem hebben producenten van kvas vorig jaar te maken gehad? 
(r. 6-9)  
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1p 15 Hoe wordt kvas in deze tekst ook wel genoemd? (r. 1-9) 
Geef je antwoord in het Nederlands. 
 
De populariteit van kvas groeit. 

2p 16 Welke drie redenen worden hiervoor in de tekst gegeven? 
 

1p 17 Сколько литров кваса в год будет, по прогнозам, выпивать средний 
россиянин через 20-30 лет? 
A 0,2 
B 5-6 
C 100 
D 200 
E 400 
 
 

Tekst 4 
 

1p 18 В какой день в семье автора обычно приносили в дом ёлку? 
A 27 декабря 
B 29 декабря 
C 30 декабря 
D 31 декабря 
 

1p 19 Waarover vertelt de auteur in de regels 6 tot en met 11? 
Geef een kort antwoord. 
 
“записку” (r. 11) 

1p 20 Wat was dit voor een briefje? 
 

1p 21 Какова тема строк 1-17? 
A детские фантазии 
B одинокие праздники 
C советы к Новому году 
D счастливые воспоминания 
 
“684 калории” (r. 23) en “2500 калорий” (r. 24) 

2p 22 Wat geven deze twee cijfers elk afzonderlijk aan? 
 

1p 23 Как автор с мамой выжили первое время блокады Ленинграда? (стр. 19-25) 
A Они больше спали, чтобы не чувствовать голод. 
B Они до блокады спрятали еду в подвале.  
C Они получали помощь от родственников и друзей.  
D Они старались продолжать двигаться. 
 

1p 24 Waarin verschilde de boom in 1941 van de eerder beschreven boom? (r. 26-28) 
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“Мы с мамой застыли” (стр. 30) 
1p 25 Почему? 

A В доме было очень холодно. 
B Голод уже был невыносим. 
C Они жалели о разбитой игрушке. 
D Серебряного мальчика можно было есть. 
 
“Наше … нами!” (стр. 37-38) 

1p 26 Какое чувство передают эти слова? 
A надежду 
B пессимизм 
C радость 
D страх 
E удивление 
 
“чаю” (r. 41) 

1p 27 Zoek op om wat voor thee het ging. (r. 32-40) 
 
 

Tekst 5 
 

1p 28 О чём жалеет министр? (стр. 1-5) 
О том, что 
A книги так дорого стоят. 
B молодёжь стала больше пить. 
C россияне меньше читают, чем раньше. 
 
“второго утверждения” (r. 3) 

1p 29 Wat is dan de eerste bewering? 
 

1p 30 Waarom noemt de auteur het openbaar vervoer in de regels 6 tot en met 11? 
Vul de zin aan: 
Dat is een plaats, waar …. 
 
De regels 6 tot en met 11 bevatten enige voorbeelden van beeldspraak. 

1p 31 Noem er één. 
Citeer in het Russisch. 
 

2p 32 Geef van de volgende beweringen aan of ze in overeenstemming zijn met de 
regels 12 tot en met 16. Neem de cijfers 1 tot en met 4 over op je antwoordblad 
en noteer erachter ja of nee. 
1 Ouders lezen minder voor. 
2 Sms-jes verdringen brieven. 
3 Er zijn veel boekenprogramma’s op tv. 
4 Kinderen computeren te veel. 
 

1p 33 Welke prijs krijgen winnaars van de tv-quiz “Что? Где? Когда?” tegenwoordig? 
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1p 34 Что делает правительство для стимулирования чтения? (стр. 19-24) 
A Даёт деньги на строительство библиотеки. 
B Начинает рекламную кампанию. 
C Уменьшает цены на книги. 
D Это не становится ясным из текста. 
 

1p 35 Welke uitdrukking geeft de inhoud van regel 25 weer? 
A Eerst zien, dan geloven. 
B Eind goed, al goed. 
C Geld maakt niet gelukkig. 
D Waar een wil is, is een weg. 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 

Tekst 6 
 
Dit is het gastenboek van het Petersburgse jeugdhotel «Этажи ЛофтПроект 
Хостел». Het jeugdhotel maakt deel uit van een multifunctioneel 
kunstencentrum in een voormalige broodfabriek. 
 

1p 36 Какие гости обещают вернуться? 
A Марина, Евгения и Ибрагим  
B Евгения, Алла и Константин 
C Алла, Константин и Алексей 
D Ибрагим, Марина и Андрей 
 

2p 37 Welke complimenten komen in de tekst voor? 
Neem de cijfers 1 tot en met 4 over op je antwoordblad en noteer erachter ja of 
nee. 
1 De inrichting is bijzonder. 
2 De kamers zijn ruim. 
3 De service is goed. 
4 Het sanitair is schoon. 
 

1p 38 Wie van de gasten geeft aan last te hebben gehad van anderen? 
Noteer zijn/haar naam in het Nederlands of in het Russisch. 
 

1p 39 Кто из гостей обещает рекомендовать хостел друзьям? 
A Ибрагим 
B Константин 
C Андрей 
D Алексей 
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Tekst 7 
 

1p 40 Hoeveel procent van de wereldbevolking heeft volgens dit bericht geen 
behoorlijke huisvesting? 
A 14 
B 57 
C 70 
D 80 
 
 

Tekst 8 
 
Deze ontslagbrief uit het ziekenhuis bevat een advies voor de werkgever van 
Bogdan Jevtoesjenko. 

1p 41 Wat mag Bogdan niet meer doen? 
 
 

Tekst 9 
 

1p 42 Welke titel past het best bij deze tekst? 
A Выиграй книгу! 
B Интернет в подарок к книге 
C Купи книгу и получи другую в подарок! 
D Открыт интернет-магазин Медведково 
 
 

Tekst 10 
 

1p 43 Wat is, volgens deze tekst, een “альфонс”? (titel) 
A een arme sloeber 
B een drugsverslaafde 
C een hacker 
D een oplichter 
 

1p 44 Welk ander woord voor “альфонс” wordt er gebruikt in de tekst? 
Noteer in het Russisch. 
 

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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