
4 Antwoordmodel 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

Tekst 1 Le mont Blanc radioactif 

Maximumscore 1 

1  «Mais pas … et inoffensive.» / «cette radioactivité … et inoffensive» 

Tekst 2 Ils ont vécu l’enfer 

2 B
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Maximumscore 3 

3  1 = juist 

2 = onjuist 

3 = juist 

4 = onjuist 

5 = onjuist 

Indien vijf beweringen correct 3

Indien vier beweringen correct 2

Indien drie beweringen correct 1

Indien twee of minder beweringen correct 0

4 C

Maximumscore 1 

5  Voorbeelden van een goed antwoord zijn: 

• De batterijen van hun mobiele telefoon deden het weer. 

• Ze konden hun mobiele telefoon weer gebruiken. 

• (Ze konden in contact komen met de buitenwereld) dankzij hun mobiele 

telefoon. 

Maximumscore 1 

6  Voorbeelden van een goed antwoord zijn: 

• dat het werkelijk een wonder is dat de mannen nog gered zijn 

• het wonderbaarlijke van hun redding 

• dat ze ontzettend geluk hebben gehad 



Tekst 3 Uderzo: «Personne ne continuera Astérix!» 

7 B

8 B

Maximumscore 2 

9  De kern van een goed antwoord is: 

• Dit woord vormt een woordspeling met (het leesteken van) de asterisk. 

• Door de naam te beginnen met een A zou deze vooraan komen te staan in een 

woordenboek over striphelden. 

per juiste reden 1

10 A

11 C

12 C

13 C

Maximumscore 1 

14  De kern van een goed antwoord is: 

dat hij (door de dood) steeds minder vrienden overhoudt / dat steeds meer (echte) vrienden 

overlijden, er niet meer zijn 
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Tekst 4 «Il faut être un peu fou» 

Maximumscore 1 

15  Joelle Berthe 

Tekst 5 Au pays du chômage fondu 

16 B

17 C

18 B

19 D

20 C

21 C
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Tekst 6 Polémique: Benetton y va fort

22 D

Tekst 7 Montjeux sans frontières 

23 A

24 B

25 A

26 A

27 D

28 B

29 B

30 A

Tekst 8 Des pulls en fil de lait! 

31 A

Tekst 9 Les accros d’Internet: Delphine 

32 C

33 A
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Maximumscore 1 

34 De kern van een goed antwoord is:

• Ze vond het te duur én

• ze wilde dingen het liefst zelf leren. 

Indien slechts één reden wordt genoemd 0

35 D

36 B

37 D
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Tekst 10 La Ligue arabe lance la bataille de la poupée 

38 A

Maximumscore 1 

39  de speelgoedmarkt 

40 C

Tekst 11 Vieillards dangereux 

41 A

Tekst 12 Viré pour un Big Mac 

Maximumscore 1 

42 De kern van een goed antwoord is: 

op het recht om solidair te zijn met je naaste/medemens 

Opmerking 

Goed gerekend kan worden: op het recht om solidair te zijn. 

Tekst 13 Les bons outils du lycéen 

Maximumscore 1 

43 Atout bac 

Tekst 14 Un nouveau système de contrôle de vitesse? 

Maximumscore 1 

44 De kern van een goed antwoord is: 

(nee) het systeem houdt geen rekening met rustpauzes / tussenstops (waardoor de 

gemiddelde snelheid daalt) 

Tekst 15 Les amoureux sont en ligne… 

Maximumscore 1 

45 www.prixsaintvalentin.com 
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