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Fontos tudnivalók 
 
 
 

A feladatsor megoldásához szótár nem használható. 
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OPDRACHT 1 
 
Hieronder volgt een tekst over Christoffel Columbus waarin sommige zinsdelen en bijzinnen zijn 
weggelaten. De ontbrekende delen staan op de volgende bladzijde. Maak de tekst compleet door 
de letter van de ontbrekende zinnen en bijzinnen in de open plaatsen in te vullen. 
Vraag 0 is als voorbeeld gegeven. 
 
 
 
Christoffel Columbus is de beroemdste ontdekkingsreiziger (0)      C    . Hij maakte naam door zijn 

'ontdekking' van Amerika onder Spaanse vlag in 1492. Columbus dacht na het oversteken van de 

Atlantische Oceaan Indië bereikt te hebben, maar was (1) _______. Zijn ontdekking vormt een keerpunt 

in de wereldgeschiedenis, waarvan de betekenis nauwelijks overschat kan worden. Europese machten 

koloniseerden de beide Amerikaanse continenten. De ruime hoeveelheden land en grondstoffen 

speelden een rol bij de opkomst van Europa (2) _______. De zogenaamde Columbiaanse uitwisseling 

zorgde voor (3) _______. De besmettelijke ziektes van de Oude Wereld hadden een verwoestende 

uitwerking op de inheemse bevolkingen.  

Even opmerkelijk als de ontdekkingen van Columbus is zijn eigen levensloop. Zijn vader was wever, 

maar (4) _______  wist Columbus zich toegang te verschaffen tot de koninklijke hoven van Portugal en 

Spanje om daar zijn plannen voor een westwaartse route naar Azië te bepleiten. Op basis (5) _______ 

argumenteerde hij dat dit een korte oversteek zou zijn. Na jaren lobbyen kreeg hij groen licht van 

koningin Isabella van Castilië. In vier ontdekkingsreizen bracht hij (6) _______. Columbus werd tevens 

gouverneur van de Spaanse kolonie op Hispaniola, maar was als bestuurder geen succes. Hij bleek niet 

in staat een effectief gezag op te bouwen en werd in 1500 ontheven uit zijn functie. Op Hispaniola zette 

Columbus wel de toon voor de Spaanse overheersing van de inheemse volken van de Nieuwe Wereld 

door de plaatselijke Taíno gewelddadig te onderwerpen. Na een laatste tocht naar Midden-Amerika stierf 

hij in 1506, nog steeds (7) _______.  
 
 
Het ei van Columbus  

Volgens de anekdote werd Columbus na zijn terugkeer uit Amerika (waarvan men toen nog aannam dat 

het Indië was) bij een diner bij kardinaal Mendoza in 1493 door Spaanse edellieden voorgehouden dat 

het niet zo moeilijk was geweest om Indië te ontdekken, andere (8) _______. Columbus antwoordde 

niet direct, maar vroeg om een ei en wedde met de aanwezigen dat het hen niet zou lukken het ei zonder 

enige hulp rechtop te laten staan. Ze probeerden het allemaal zonder succes. Columbus pakte toen het 

ei en maakte één kant plat door het op tafel te tikken. Het ei bleef nu rechtop staan. De aanwezigen 

begrepen wat Columbus bedoelde: als iemand eenmaal heeft laten zien hoe iets gedaan moet worden, 

(9) ______ .  

 
Bron: www.wikipedia.nl  
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A een wereldwijde uitwisseling van gewassen, dieren en ziektes 

B van zijn praktische ervaringen op zee en – foutieve – geografische 
veronderstellingen 

C uit het tijdperk van de grote ontdekkingen 

D als het overheersende continent in de wereld 

E ervan overtuigd dat hij Azië had bereikt 

F een groot deel van het Caraïbisch gebied in kaart 

G in werkelijkheid geland op een Nieuwe Wereld 

H kundige mensen hadden dat ook wel gekund 

I ondanks zijn eenvoudige herkomst 

K weet iedereen hoe het moet 
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OPDRACHT 2 
 
Hieronder volgt een krantenartikel over Nederlandse familienamen. Lees de tekst en beantwoord 
de vragen. 
Vraag 0 is als voorbeeld gegeven. 
 
 
 

Waarom hebben Nederlanders rare familienamen? 
 
Volgens sommigen is het gewoon gerechtigheid: in ruil voor de Belgenmoppen hebben wij ook iets 
gekregen om mee te lachen. Maar er zijn ook andere redenen. 
Om te beginnen zijn Nederlandse familienamen jonger dan Vlaamse. Toen Nederlanders nog achterlijke 
boertjes waren, vormden wij de leidende cultuur in Europa. Vlaanderen was veel dichter bevolkt, met 
meer stedelingen. Bij ons was er dus vroeger nood aan een extra naam bij de voornaam. Dus toen bij 
ons een achternaam verplicht werd, had iedereen er al lang een. De Nederlanders hadden nog geen 
familienamen en moesten snel-snel iets uit hun duim zuigen. 
Het waren de Fransen die ons in 1795 hebben verplicht om onze namen te registreren. In Nederland 
voerden ze die verplichting pas door in 1811. Dat lijkt geen groot verschil, maar in 1804 was de spelling 
– Siegenbeek ingevoerd. Onze Vlaamse namen zijn dus ouderwets gespeld en zitten vol met ae, ckx, uy 
en dergelijke. De Nederlanders werden in de nieuwe spelling geregistreerd en ogen modern. Meneer 
Claes heet in Nederland Klaas. In zo’n modern gespelde naam herkennen we de oorsprong veel 
gemakkelijker. Bij een meneer Haak stellen we ons iets voor, bij Haeck denken we nergens aan. 
De herkenbaarheid van Nederlandse achternamen wordt nog verhoogd doordat ze kort en krachtig zijn, 
terwijl wij er vaak lidwoorden aanhangen, of ze verbuigen. Wie in Nederland Ketel heet, die heet bij 
ons Vandeketel of Ketels. Al is er ook binnen Vlaanderen verschil: in het westen heten ze De Bakker en 
Desmedt, in Limburg Bekkers en Smets. 
In Nederland en Vlaanderen zijn er achternamen die afkomstig zijn van een verwantschap (Janssens, 
Jans zoon), een beroep (Timmermans) of een herkomst (Van Tilburg). Maar Nederlanders hebben vaker 
namen die van een eigenschap afgeleid zijn: De Witte, maar ook Vroegop, Vroegrijk. 
De leukste reden hebben we voor het laatst gehouden. Toen de Fransen in 1811 de verplichte registratie 
invoerden, dachten veel Nederlanders dat het weer zo’n bureaucratische pesterij was die vanzelf wel 
zou overwaaien. Dus vonden ze het wel leuk om burgerlijk verzet te plegen en de ambtenaar te laten 
opschrijven dat ze Dom heetten, Indewei, Gladpootjes, Borst, Sukkel, Citroen of Dekwaadsteniet. En 
gelachen dat ze hebben! 
 
 
Bron: www.psonly.nl 
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0 Waar komt de schrijver van dit artikel vandaan? 
 

      uit Vlaanderen                                                                                                                        . 

10 Waar hielden Nederlanders zich mee bezig in de 18de eeuw volgens de schrijver? 

 
 ______________________________________________________________________________ 

11 Waarom was er in Vlaanderen een extra naam bij de voornaam eerder noodzakelijk dan in 
Nederland? 

 
 ______________________________________________________________________________ 

12 Wat gebeurde er in 1795? 

 
 ______________________________________________________________________________ 

13 Waarom werden de Nederlandse familienamen anders gespeld dan de Vlaamse? 

 
 ______________________________________________________________________________ 

14 Wat is de verklaring voor het feit dat de Nederlandse familienamen in het algemeen korter zijn dan 
de Vlaamse? 

 
 ______________________________________________________________________________ 

15 Waarom lieten veel Nederladers zich met allerlei gekke namen registreren in 1811? 

 
 ______________________________________________________________________________ 

16 Hoeveel redenen worden in het artikel opgenoemd om de vraag in de titel te beantwoorden? 

 

 ______________________________________________________________________________ 
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OPDRACHT 3 
 
Hieronder volgt een artikel over het taalgebruik en de taalbeleving van Brusselaars. Enkele 
woorden en uitdrukkingen uit de tekst worden op de volgende bladzijde met andere woorden 
omschreven. Zet de woorden en uitdrukkingen uit de tekst bij de corresponderende omschrijving. 
Omschrijving 0 is als voorbeeld gegeven. 
 
 
 

Brusselaars willen Nederlands leren, maar geen Vlaams 
 
De Vrije Universiteit van Brussel (VUB) maakte gisteren de resultaten bekend van haar "taalbarometer". 
De onderzoekers wilden het complexe Brusselse taallandschap in kaart brengen, en stelden daarom in 
2001 aan 2500 Brusselaars vragen over hun taalgebruik en taalbeleving. In 2005 werd dit onderzoek 
herhaald.  
Uit de resultaten blijkt dat het Frans nog steeds met voorsprong de meest gesproken taal is. Veel jongeren 
die in Brussel geboren zijn, maar een allochtone achtergrond hebben, spreken Frans in hun nieuwe gezin 
met vrouw en kinderen. Het aantal ééntalig Nederlandstalige gezinnen daalt. Engels wordt vooral op de 
werkvloer gesproken. Meer en meer Brusselaars zeggen dat ze beter Engels spreken dan Nederlands. 
Toch is er ook goed nieuws voor het Nederlands: tweetalige Brusselaars spreken steeds meer Nederlands 
op publieke plaatsen. Ook de Franstalige en anderstalige Brusselaars die deelnamen aan het onderzoek, 
horen meer Nederlands spreken in Brussel. Aan de kennis van het Nederlands wordt dan ook meer 
belang gehecht. Veel niet-Nederlandstalige ouders sturen hun kinderen naar Nederlandstalige scholen. 
Ook de cursussen Nederlands voor volwassenen zijn in Brussel een groot succes. 
Frans- en anderstaligen willen graag Nederlands leren, maar ze willen zich daarbij absoluut distantiëren 
van het Vlaams. "Vlaams" wordt namelijk meer en meer geassocieerd met extremisme en 
onverdraagzaamheid. Zelfs Nederlandstalige Brusselaars nemen afstand van het adjectief Vlaams. 
Taalgemengde klassen zijn een realiteit op alle Brusselse scholen. Tachtig procent van de Brusselaars 
vindt deze situatie een verrijking. Ook in het Brusselse verenigingsleven komen mensen met een 
verschillende taalachtergrond samen. 
De taaldiversiteit is nog niet doorgedrongen in het mediagebruik. Frans- en anderstaligen consulteren 
nauwelijks de Nederlandstalige pers. Nederlandstaligen lezen wel de Franstalige kranten, maar dan 
vooral voor de lokale berichtgeving. Le Soir is zelfs de meest gelezen krant bij de Nederlandstalige 
Brusselaars. 
 
 
Bron: www.taalblad.be 
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0 publiceren:      bekend maken                                                                                      . 

17 iets als belangrijk beoordelen: ___________________________________________________ 

18 populair zijn: _________________________________________________________________ 

19 bestaan: _____________________________________________________________________ 

20 informatie halen uit, raadplegen: _________________________________________________ 

21 als negatief beoordelen, afkeuren: ________________________________________________ 

22 grondig leren kennen: __________________________________________________________ 

23 er zijn positieve veranderingen: __________________________________________________ 
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OPDRACHT 4 
 
Hieronder volgt een gesprek waarin 8 vragen worden gesteld aan mevrouw Meertens, docente 
verzorging en aardrijkskunde op een middelbare school. De vragen van de interviewer staan niet 
in de tekst maar op de volgende bladzijde. Maak de tekst compleet door de plaats van vragen A 
tot en met H te bepalen. Schrijf de letters van de vragen onder de corresponderende nummers. 
Vraag 0 is als voorbeeld gegeven. 
 
 
 
(0) _____ 
Nee, ik vind de eerste klassers leuk omdat ze het nog allemaal zo spannend vinden. De tweede klassers 
omdat zij volop in de puberteit zijn en de hogere klassen omdat die op weg zijn naar volwassenheid. In 
de examenklassen is de relatie heel erg leuk. 

(24) _____ 
Ja, in principe wel; momenteel wordt dit erg overschaduwd door de ziekte van mijn moeder. Ze zal nooit 
meer beter worden. Maar ik heb wel een leuk gezin en heel leuk werk. 

(25) _____ 
Mijn motto is: ‘tevreden zijn met jezelf’. Ik kan erg genieten van mijn gezin: mijn vier dochtertjes zijn 
erg belangrijk voor me. 

(26) _____ 
Verzorging heeft niet veel te maken met het huishouden! En ik geef verzorging omdat er in de puberteit 
erg veel verandert met de leerlingen. Ik vind het leuk om de leerlingen daarover te vertellen en hen 
misschien een beetje te helpen. 

(27) _____ 
Dat weet ik niet zo goed. Zo belangrijk vind ik dat ook niet. Ik vind het leuk om les te geven; om met 
kinderen van alle leeftijden om te gaan. Vriendelijk en normaal doen tegen elkaar; dat vind ik het 
belangrijkste. 

(28) _____ 
Geen enkele. Nou misschien lekkere warme broodjes dan. 

(29) _____ 
Nee, ik wilde basisschooljuffrouw worden; ik was vroeger ook altijd schooltje aan het spelen met de 
kindertjes uit de buurt. Later op de middelbare school wilde ik kinderpsychologe worden. Pas een maand 
voordat ik mijn vakkeuze aan de universiteit moest opgeven, ben ik van gedachten veranderd: sociale 
geografie. 

(30) _____ 
Ik kijk eerst of die terecht is en als dat zo is, probeer ik te kijken of ik het voortaan anders kan doen. Als 
het niet terecht is, dan kan ik dat na al die jaren van lesgeven, goed van me afzetten. 
 
Bron: internet
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A Waarom geeft u verzorging? Houdt u zo van het huishouden? 

B Wilde u toen u kind was ook al verzorging en aardrijkskunde gaan geven? 

C Bent u gelukkig met uzelf? 

D Wat is het belangrijkste in het leven? 

E Welke verslaving heeft u? 

F Hoe gaat u om met kritiek? 

G Heeft u een hekel aan leerlingen? 

H Hoe populair bent u hier op school? 
 
 
 
 

0 24 25 26 27 28 29 30 

G        
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 pontszám 
maximális  elért 

I. Olvasott szöveg értése 

1. feladat 9   
2. feladat 7   
3. feladat 7  
4. feladat 7   

Feladatpont összesen 30  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   

 

dátum  javító tanár 
 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
 

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 
 
 
 

A feladatsor megoldásához szótár nem használható. 
 
A szürke négyzetsor az értékelés számára van fenntartva. Kérjük, ne írjon a szürke négyzetsorba. 
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OPDRACHT 1 
 
Maak de tekst compleet door de juiste voorzetsels in te vullen. Als er meerdere juiste 
mogelijkheden zijn, hoeft u er slechts één in te vullen. 
Vraag 0 is als voorbeeld gegeven. 

 

Vier grote vliegtuigongelukken (0)      in       minder dan drie maanden hebben voor nogal wat ongerust 

gezorgd (1) __________ de luchtreizigers. 

De voorzitter van de internationale luchtreizigersorganisatie IAPA stelt vast dat vliegen een goedkope, 

snelle en veilige manier (2) __________ reizen is, maar niet meer de veiligste. Toch zou het dat wel 

kunnen zijn, als er meer aandacht besteed wordt (3) __________ de veiligheid. De veiligheid kan 

(4) __________ verschillende manieren verhoogd worden. In de eerste plaats kunnen de vliegtuigen zelf 

veiliger gebouwd worden. Zo kan er meer gebruik gemaakt worden (5) __________ brandvrij materiaal 

voor de stoelen. Men kan ook de verlichting van de gangen en uitgangen verbeteren zodat de reizigers 

zelfs (6) __________ dichte rook de weg naar buiten kunnen vinden. Een regelmatiger onderzoek van 

de vliegtuigen kan eveneens een bijdrage betekenen aan veiliger vliegen. Na telkens dertigduizend 

vlieguren zou het hele vliegtuig voor een technisch onderzoek een week (7) __________ de grond 

moeten blijven. Verder moet ook de reiziger meer bij de veiligheidszorg betrokken worden. De 

verplichte veiligheidsinstructies die voor het opstijgen gegeven worden, zouden met meer aandacht 

moeten worden gevolgd en zouden ook wel wat duidelijker mogen zijn. Dat zou men kunnen bereiken 

(8) __________ gebruik te maken van een filmpje bijvoorbeeld. 

 
Bron: www.luchtvaartnieuws.nl 
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OPDRACHT 2 
 
Maak de tekst compleet door zinnen te vormen van de losse woorden. Elk woord moet gebruikt 
worden. Als er meerdere juiste mogelijkheden zijn, hoeft u er slechts één te geven. 
Vraag 0 is als voorbeeld gegeven. Het eerste zinsdeel van elke (bij)zin is als hulp gegeven. 
 
 
 

Minder busreizen 
 

Steeds (0)        minder mensen gaan per bus vanuit Nederland naar 
hun buitenlandse (vakantie-)bestemming                                                   .  

      of:            minder mensen gaan vanuit Nederland naar hun 
buitenlandse   (vakantie-)bestemming per bus                          .  
 buitenlandse – bus – gaan – hun – mensen – minder – naar – Nederland – per –  

(vakantie-)bestemming – vanuit 

Howel het aantal ritten en reizigers verminderd is, (9) ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 
 busreis – de – een – gemiddelde – is – lengte – van – toegenomen 

Het aantal busritten naar een bestemming tot 400 km is namelijk verminderd. 

Ook op vele andere afstanden vindt er een daling plaats. 

Daarentegen (10) ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 
 1000 – 2000 – aantal – afstandsklasse – de – het – in – is – km – ritten – van – toegenomen 

– tot 

Voor een korte vakantie naar het buitenland (11)  __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 
 de – het – is – personenauto – populairste – vervoermiddel 

Van de 100 korte vakanties naar het buitenland (12) ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
 65 – de – gemiddeld – gereisd – keer – met – personenauto – wordt 

terwijl 15 keer de keuze valt op vervoer per toerwagen. 

Bij vakanties van 5 dagen en langer blijkt dat (13) _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 
 de – de – gebruikt – iets – jaren – laatste – minder – personenauto – vaak – wordt  
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Bij de helft van de lange vakanties neemt men de auto; bij 30% (14) ___________________________ 

__________________________________________________________________________________. 
 het – kiest – men – vliegtuig – voor 

Bij 11% (15) _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
 de – laat – lange – men – per – toerwagen – vakanties – van – vervoeren – zich 

De daling (16) ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 
 aantal – heeft – het – oorzaken – ritten – van – verscheidene 

De belangrijkste ervan is (17) __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 
 daalt – dat – het – met – prijsverschil – vliegtickets 

Het vliegtuig lijkt op trajecten binnen Europa inderdaad met de bus te concurreren. Busreizigers stappen 
echter hoofdzakelijk voor vakantie of vrije tijd in de bus, terwijl het vliegtuig ook voor zakelijke 
doeleinden gebruikt wordt. 

 
 
Bron: www.cbs.nl 
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OPDRACHT 3 
 
Maak de tekst compleet door de juiste vorm van de ontbrekende woorden in te vullen. Deze zijn 
af te leiden van het woord (de woorden) tussen haakjes. De woordsoort van elk ontbrekend woord 
wordt als hulp aangegeven. 
Vraag 01 en 02 zijn als voorbeelden gegeven. 
 
 

Kinderen hebben weinig interesse in natuur 

 

Kinderen tonen de laatste twintig jaar steeds minder interesse voor de natuur. Ze gaan minder de natuur 

in en blijven er korter. Dat blijkt uit een woensdag (01)     gepubliceerd     (publiceren – adjectief) 

onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam waaraan 325 kinderen in de leeftijd van tien tot 

dertien jaar deelnamen.  

Media, school, ouders en de (02)     woonomgeving     (wonen, omgeven – substantief) zijn 

van invloed op de (18) _________________________ (afnemen – adjectief) natuurinteresse. Zo 

besteedt de (19) _________________________ (meer  – substantief) van de kinderen minimaal twee 

uur per dag aan televisie, internet of de spelcomputer. Ook zijn de hoeveelheid natuur in de 

woonomgeving en de (20) _________________________ (veilig – substantief) daarvan afgenomen, 

waardoor het groen minder toegankelijk is geworden voor de jeugd.  

De VU voerde het naar eigen zeggen eerste grootschalige (21) _________________________ 

(wetenschap – adjectief) onderzoek naar de belangstelling van kinderen voor de natuur uit onder 

(22) _________________________ (leren – substantief) van basisscholen in zowel dorpen als steden. 

Volgens (23) _________________________ (onderzoeken – substantief) Celine van den Boorn hebben 

stadskinderen veel afstandelijke associaties met de natuur. „Ze denken aan 

(24) _________________________ (rust – adjectief) plekken, vrije dieren en vogels die fluiten. Ook 

zijn stadskinderen banger voor de natuur, waarbij ze vaak tropische dieren noemen. Deze toenemende 

vervreemding van de natuur en het (25) _________________________ (afnemen – substantief) van 

natuurinteresse bij kinderen heeft negatieve gevolgen voor de (26) _________________________ 

(ontwikkelen – substantief) van kinderen. Ook voor het voortbestaan van de natuur is het van belang dat 

kinderen zich in de toekomst voor de natuur blijven interesseren,” aldus mevrouw Van den Boorn.  

 
Bron: www.trouw.nl 
 
 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 Max. Elért 
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OPDRACHT 4 
 
Maak de tekst compleet door het juiste woord uit de lijst te kiezen en de corresponderende letter 
onder het daarbijhorende nummer te schrijven. Let op: er staan meer woorden in de lijst dan u 
nodig hebt. 
Vraag 0 is als voorbeeld gegeven. 
 
 
 

Eddie Murphy na twee weken alweer gescheiden 

 

Acteur Eddie Murphy en filmproducent Tracey Edmonds beloofden (0)    G    . slechts twee weken 

geleden eeuwige trouw op een privé-eiland bij Bora Bora, (27) ___ zijn nu alweer gescheiden. 

Het paar, (28) ___ sinds juli vorig jaar was verloofd, (29) ___ niet naar de rechter om te scheiden 

want de huwelijksvoltrekking op het eiland was 'symbolisch' en heeft (30) ___ legale status. 

Ondanks het feit dat ze uit elkaar gaan, willen ze wel vrienden blijven, (31) ___ lieten Murphy en 

Edmonds het tijdschrift People in een verklaring weten.  

Murphy en Edmonds hadden sinds de herfst van 2006 een relatie. Kort (32) ___ had hij zijn relatie met 

Spice Girl Melanie Brown verbroken, (33) ___ toen zwanger was van zijn kind. Overigens ontkende 

Murphy de vader (34) ___ zijn van dochter Angel tot een bloedtest deze zomer het tegendeel bewees. 

Murphy scheidde in april 2006 van zijn eerste vrouw na een huwelijk van dertien jaar. Ze kregen vijf 

kinderen. 

 
 
Bron: www.elsevier.nl 
 
 

A hoeft E daarvoor I er 

B te F maar K zo 

C geen G elkaar  L dat 

D een H niet M die 
 
 

0 27 28 29 30 31 32 33 34 

G         
 

 
27 28 29 30 31 32 33 34 Max. Elért 
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 pontszám 
maximális  elért 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 8   
2. feladat 9   
3. feladat 9   
4. feladat 8   

Feladatpont összesen 34   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   

 

dátum  javító tanár 
 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   

 

 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
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HOLLAND NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 20. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 
 
 

A feladatsor megoldásához szótár nem használható. 
 
A szürke négyzetsor az értékelés számára van fenntartva. Kérjük, ne írjon a szürke négyzetsorba! 
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Welkom bij het luistergedeelte van het eindexamen. 
 
 

U gaat nu het luistermateriaal en de instructies beluisteren. De opdrachten en de bijbehorende 
instructies vindt u in dit tekstboekje. 
 
• Er zijn drie opdrachten. Elk fragment zal twee keer worden afgespeeld. 

• Ieder fragment begint met een muziekje. Daarna hoort u de instructies bij de opdracht. (U kunt 
de instructies ook meelezen in het tekstboekje). 

• Na deze instructies is er iedere keer een stilte. U kunt deze tijd gebruiken om de opdracht in het 
tekstboekje goed door te lezen voordat de tekst wordt afgespeeld. 

• Vervolgens wordt het fragment in zijn geheel afgespeeld. 

• Na alweer een korte stilte, krijgt u het fragment voor de tweede keer te horen. Dit keer is het 
fragment echter opgedeeld in kortere stukjes. Na ieder stukje krijgt u de tijd om uw antwoorden 
op te schrijven. Natuurlijk kunt u uw antwoorden ook opschrijven terwijl u naar het fragment 
luistert. 

• Aan het eind van de opdracht krijgt u ook nog de tijd om al uw antwoorden na te kijken. 

 
De volledige test duurt 30 minuten. 
 
Succes! 
 



Holland nyelv 
emelt szint 

1711 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 4 / 8 2020. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

  
OPDRACHT 1 
 
Dit fragment gaat over het geld van de Nobelprijzen. 
Het is uw taak om de onderstaande zinnen met één of twee woorden aan te vullen tot volledige 
zinnen. Als er meerdere mogelijkheden zijn, hoeft u slechts één antwoord te geven. 
Vraag 0 is als voorbeeld gegeven. 
 
 
 

0 Alfred Nobel stierf in      1896    . 

 

1 Alfred Nobel had  _______________  kinderen. 

 

2 De Centrale Bank van Zweden betaalt de Nobelprijs voor  _______________. 

 

3 In 1985 was het bedrag van de Nobelprijs  _______________  duizend gulden. 

 

4 Gabriel García Márquez kreeg de Nobelprijs voor  _______________. 

 

5 Lech Walęsa gaf het geld van zijn Nobelprijs aan  _______________. 

 

6 President Sadat gaf het geld van zijn Nobelprijs aan  _______________. 

 

7 Franco Modigliani kreeg de Nobelprijs voor economie in  _______________. 

 

8 In het algemeen wordt alleen de Nobelprijs voor economie aan  _______________  mensen 

gegeven. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 Max. Elért 
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OPDRACHT 2 
 
In dit fragment gaat u luisteren naar het nieuws. 
Het is uw taak om het juiste kopje bij elk bericht te kiezen en de corresponderende letter in het 
rechter vakje in te vullen. Bij elke vraag is er slechts één kopje juist. 
Vraag 0 is als voorbeeld gegeven. 
 

 
 

0 A Feestelijke activiteiten   
B  B De honderdste verjaardag van het Centraal Station  

 C Een film over de geschiedenis van het CS  
     

9 A Ontevredenheid over personeelsbeleid   
 B Te weinig vakantiedagen  
 C Protestactie van treinbestuurders  
     

10 A Nieuwe vleugel van Stedelijk Museum in aanbouw   
 B Oude museumgebouw aan het Museumplein  
 C Subsidie voor Stedelijk Museum  
     

11 A Veel Haags geld voor windenergie   
 B 1 miljard euro voor het Provinciehuis  
 C Nieuwe windmolens in Noord-Holland  
     

12 A Mannen in buitenspel   
 B Onderzoek naar voetbal  
 C Voetbal mannensport?  
     

13 A 27 jaar met Dikke Muis   
 B Oudste Nederlandse kat jarig  
 C Familie Hallema en hun kat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 10 11 12 13 Max. Elért 
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OPDRACHT 3 
 
In dit fragment gaat u luisteren naar een gesprek over Dokter Van Duin. 
Het is uw taak om de letter of letters van het juiste antwoord te omcirkelen. Deze letters vindt u 
rechts in de blokjes. 
Let op: in deze opdracht is het mogelijk dat beide antwoorden juist zijn! In ieder geval is er één  
antwoord juist. Dit betekent dat u één of twee letters moet omcirkelen. 
Vraag 0 is als voorbeeld gegeven. 
 
 
 
 

0 Dit is een gesprek tussen  
A 

  
B  A   een jongen en een meisje.  

 B    twee vrienden.  
     

14 Jan  
A 

  
B  A draagt een bril.  

 B is bij een oogarts geweest.  
     

15 De oogarts  
A 

  
B  A   heet van Duin.  

 B    is een vriend van Anna.  
     

16 A   De vader van Anna is  
A 

  
B  B   De vader van Van Duin was  

 onderwijzer in een klein dorp.  
     

17 In de jaren 30  
A 

  
B  A   was de familie Van Duin arm.  

 B   waren veel mensen arm.  
     

18 Van Duin studeerde  
A 

  
B  A   medicijnen.  

 B   in Utrecht.  
     

19 Toen Van Duin student was werkte hij  
A 

  
B  A   ’s avonds in een ziekenhuis.  

 B   ’s zomers op het strand.  
     

20 De studie van dokter Van Duin duurde bij elkaar  
A 

  
B  A   15 jaar.  

 B   33 jaar.  
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21 Van Duin  
A 

  
B  A   woont met zijn vrouw in Amsterdam.  

 B   trouwde een vrouw uit Suriname.  
     

22 De vrouw van Van Duin wilde  
A 

  
B  A   niet in Suriname blijven.  

 B   graag naar Suriname teruggaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 Max. Elért 

                  9   

 



Holland nyelv 
emelt szint 

1711 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 8 / 8 2020. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 

 pontszám 
maximális  elért 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 8   
2. feladat 5   
3. feladat 9   

Feladatpont összesen 22   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

 

dátum  javító tanár 
 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   

 

 
dátum  dátum 

   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsga-

résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 
 
 
 

A feladatsor megoldásához nyomtatott szótár használható. 
 
A szürke oszlopok az értékelés számára vannak fenntartva. Kérjük, ne írjon a szürke oszlopokba! 
 
Ügyeljen a megadott szószámra! 
 
Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott szóintervallumtól, 
az pontlevonással jár. 
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OPDRACHT 1 
 
Hieronder staat een lezersbrief die twee vrouwelijke postbodes schreven naar aanleiding van een 
discussie of mannelijke postbodes in de zomer in korte broek hun werk mogen doen: 
 

  
Het PTT-bestuur heeft besloten dat mannen die als postbode werken geen korte broek mogen 
dragen. Wij, vrouwelijke collega’s doen een oproep dit besluit terug te draaien. Het is 25°, 
bloedheet en daar ga je met de zware tassen aan je fiets. Meer dan drie uren loop je pal in 
de zon. Overal op straat zie je heren in korte broek. Wie interesseert het in hemelsnaam of 
de post in korte broek wordt gebracht? De belastingaanslag blijft even hoog, en de 
vakantiekaarten worden niet sneller door een besteller in korte broek. Wij, dames in rok of 
broekrok, hebben medelijden met de mannen. Onze benen worden wel bruin. Wij pleiten dan 
ook voor een gelijke behandeling. Laat ze de post in korte broek bezorgen. Zijn wij ook gelijk 
van het dagelijkse gezeur af. 
 

Naar www.trouw.nl 
 

 

 
Reageer op deze brief. Schrijf een lezersbrief van 120-150 woorden aan het magazine waarin u de 
volgende punten bespreekt: 
 

1. u vertelt wie u bent, waarom u schrijft en u geeft een korte samenvatting van het artikel 
waarop u reageert; 

2. u geeft aan of u het ermee eens / oneens bent, vervolgens geeft u de reden van uw keuze aan; 
3. u schrijft over dit probleem in Hongarije: 

u vertelt hoe het weer in de zomer is; in welke beroepen men met dit probleem te maken 
heeft; hoe het probleem opgelost wordt of kan opgelost worden. 

 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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OPDRACHT 2 
 
U krijgt een logé uit Nederland voor drie dagen. Hij/zij wil graag verschillende plekken zien van 
Hongarije/Boedapest en is ook in de cultuur geïnteresseerd. U schrijft een brief van 200-250 woorden 
aan uw gast. 

 
In uw brief 
 

1. legt u uw gast uit wat uw plannen zijn voor de drie dagen; 
2. maakt u een lijstje met twee of drie plekken die u zult laten zien en één of twee culturele 

evenementen die u samen met hem/haar zult bezoeken; 
3. geeft u een korte beschrijving van de uitgekozen plekken. U geeft ook aan wat voor 

vervoermiddelen gebruikt kunnen worden om de uitgekozen plekken te berieken; 
4. vraagt u naar zijn/haar mening over de geplande activiteiten. 
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Feladat Értékelési szempont pontszám 
maximális elért 

1. 

A feladat teljesítése és a megadott szempontok követése 4   
Érthetőség, nyelvi megformálás 5   
Íráskép 1   

1. feladat összesen 10  

2. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5   
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2   
Szövegalkotás 4   
Szókincs, kifejezésmód 4  
Nyelvhelyesség, helyesírás 4  
Íráskép 1  

2. feladat összesen 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

 

dátum  javító tanár 
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elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   
IV. Íráskészség   

 

dátum  dátum 
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