Eindexamen Grieks vwo 2004-II
havovwo.nl
4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen
Antwoorden

Deelscores

Tekst 1

1 

Maximumscore 1
Cassandra zal uiteindelijk de winnaar zijn omdat door haar toedoen (het hele huis van)
Agamemnon vernietigd wordt (als wraak voor de dood van haar broers en vader).
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Opmerking
Niet fout rekenen: zij zal Agamemnon doden.

2 

3 

Maximumscore 1
Alleen als Apollo echt bestaat, zullen de voorspellingen van Cassandra uitkomen.
(Zij heeft deze gave van Apollo gekregen).
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Maximumscore 1
ʍȡțȟոȣ ԐİıȝĴȟ Ȝįվ ʍįĳȢրȣ (ȝįȖȡףĲ’ Ԛµȡ( )ףregel 360)
Opmerking
Fout rekenen: Ȝĳıȟ ȗոȢ įĳցȟ, ȜԐȟĳțʍȡȢȚսĲȧ İցµȡȤȣ (regel 359).
Maximumscore 2

4  • a. Het offer van Ifigeneia door haar vader / de offering van Ifigeneia

Of woorden van overeenkomstige strekking.
• b. ĳո Ĵտȝĳįĳ’ լȝıĲ’ (ԭİȡȟոȣ ĳոȣ ȡՀȜȡȚıȟ ĳջȜȟȧȟ ԐİıȝĴ İȡւȣ ȗȤȟįțȜրȣ ȡ՝ȟıȜį) (regel 371372)

5 

1

1

Maximumscore 2
(Ȝĳıȟ ȗոȢ įĳցȟ) ȜԐȟĳțʍȡȢȚսĲȧ İցµȡȤȣ (regel 359)
Indien alleen Ȝĳıȟ ȗոȢ įĳցȟ als antwoord is gegeven, één scorepunt toekennen.
Maximumscore 2

6  • gerechtvaardigd: oorlog voeren ter verdediging van het vaderland

1

• niet gerechtvaardigd: oorlog voeren om privé-redenen / vanwege een vrouw (die ook nog

vrijwillig is meegegaan)
Of woorden van overeenkomstige strekking.

1

Opmerking
Fout rekenen: een aanvalsoorlog beginnen.
Maximumscore 2
7  • a. İցȢȤ (regel 387)

1
1

• b. ʍıȢțȖȡȝոȣ ıՂȥȡȟ ȥȚȡȟցȣ (regel 389)

Opmerking
De toevoeging Ԛȟ ȗ ׇʍįĳȢ ֹmaakt het antwoord fout.
Maximumscore 2
8  • ȗջȟȡțĳ’

• ȗջȟȡțĳ’ is gebruikt om een wens uit te drukken
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9 

Deelscores

Maximumscore 1
Ĵıփȗıțȟ µպȟ ȡ՞ȟ ȥȢռ ʍցȝıµȡȟ ՑĲĳțȣ ı՞ ĴȢȡȟı( הregel 400)
Opmerking
Fout rekenen: regel 401-402.
Maximumscore 2

10  • a. Met ԚȥȚտĲĳȧȟ wordt Helena bedoeld

• b. Met ԚȥȚտĲĳȡȤȣ wordt Agamemnon (en zijn gezin) bedoeld

1
1

Maximumscore 2
11  • a. ĳȡțįהĲİı (regel 410)

1

Opmerking
Elk korter of langer citaat fout rekenen.
• b. ȡ՜ (ĳԒȟ) ԐµțĲȚտ (regel 409)

1

Opmerking
Elk korter of langer citaat fout rekenen.
Maximumscore 3
12  • a. (ԘȢȗı )’הՌȟıտİș (regel 418)

1
1

• (Ȝįվ ĮȢȤȗȟ) ԚʍįțȟջĲıțȣ (regel 418)

Opmerking 1
De toevoeging Ȝįվ Ĳȡ ףµջȟ maakt het antwoord niet fout.
Opmerking 2
Elk ander korter of langer citaat fout rekenen.
• b. Ԑȟջµȡțȣ ĴջȢıĲȚįț ʍįȢįİտİȧµ’ (regel 419)

1

Opmerking
Niet fout rekenen: ȡ ȗոȢ ԐȢĳտįȣ Ԥȥıțȣ ĴȢջȟįȣ (regel 417).

13 

Maximumscore 1
Cassandra is helemaal geen mooie / geschikte bruid voor Agamemnon, want zij heeft
boosaardige plannen tegen hem en zijn familie / want zij gedraagt zich als een waanzinnige.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Tekst 2
Maximumscore 3

14  • ԭȗȡփµıȟȡȣ (regel 915)

1
1
1

• Լցȟĳ’ (regel 916)
• Աİı (regel 919)

15 

Maximumscore 1
(ʍȢĳȡȟ µպȟ) ԐȢȥոȣ ԤĳıȜıȟ Աİı ĳȟ ȜįȜȟ, ȇչȢțȟ ĳıȜȡףĲį (regel 919-920)
Opmerking
Kortere of langere citaten fout rekenen.
Maximumscore 2

16  • a. ȡՂµįț (regel 916)

1
1

• b. (die) niet ongegrond (zijn)
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17 

Deelscores

Maximumscore 1
(ıԼ Țıոȣ ՙʍıȢİȢչµȡț) Ȝչȝȝıț (regel 930-931)
Opmerking
Fout rekenen: ĳȡµրȟ ıՂİȡȣ (regel 929).

18 

Maximumscore 1
ԐʍօȝıĲıȟ ȜԔµ’ (Ս ʍȢջĲȖȤȣ) (regel 920-921)
Opmerking
Niet fout rekenen, indien ȊȢȡտįȟ ĳı aan het antwoord is toegevoegd .
Maximumscore 3

19  • ըȝցµșȟ (regel 935)

1
1
1

• ʍȢįȚıהĲį (regel 936)
• ȜըȟıțİտȘȡµįț (regel 936)
Maximumscore 2
20  • a. Helena stelt dat Athene Paris beloofde dat hij Griekenland zou veroveren en dat Hera

hem beloofde dat hij zou heersen over Azië en Europa

1

• b. Dit heeft zij nodig om de Grieken te wijzen op de gevaren waaraan zij dankzij haar zijn

ontsnapt (oorlog in eigen land en overheersing)
Of woorden van overeenkomstige strekking.

1

Maximumscore 2
21  • a. Ȝıտȟșȣ İպ İȡףȝցȣ ԚĲĳț (regel 950)

• b. Ǽțրȣ ȜȢıտĲĲȧȟ ȗıȟȡ( ףՏȣ ĳȟ µպȟ Ԕȝȝȧȟ İįțµցȟȧȟ Ԥȥıț ȜȢչĳȡȣ) (regel 948-949)

22 

1
1

Maximumscore 2
twee van de volgende drie antwoorden:
• ıՂԛȟ (regel 945)
• (ȡ Ĳ’, Ԑȝȝ’ ԚµįȤĳռȟ) ĳȡʍվ ĳİ’ (ԚȢսĲȡµįț) (regel 945)
• ԤȟȚıȟ (İ’ Ԥȥȡțȣ t/m ȝցȗȡȟ) (regel 951)
Opmerking
Voor elk goed antwoord een scorepunt toekennen tot een maximum van twee scorepunten.

23 

Maximumscore 1
ԲȝȚ’ ȡȥվ µțȜȢոȟ Țıրȟ Ԥȥȧȟ įՙĳȡ ףµջĳį (Ս ĳ׆Ĳİ’ ԐȝչĲĳȧȢ, ıՀĳ’ ԘȝջȠįȟİȢȡȟ Țջȝıțȣ Ռȟցµįĳț
ʍȢȡĲĴȧȟıהȟ ȟțȟ ıՀĳı Ȝįվ ȇչȢțȟ) (regel 940-942).
Afbeelding
Maximumscore 3

24  • a. Polyxena

• b. Zij / Polyxena wordt geofferd (op het graf van Achilles) als eerbewijs aan Achilles
• c. De Grieken gooien Astyanax / de zoon van Andromache / Hector van de muren van
Troje.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
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4.2 Beoordelingsmodel voor de vertaling

Kolon 25
Maximumscore 2
ȡȥ Աİ’ ԔȟįĲĲį ĳȟ ʍȡȝȤȥȢփĲȧȟ ĮȢȤȗȟ,
Is dit niet de heerseres / meesteres / vorstin van de Phrygiërs / Trojanen (die zo) rijk aan
goud (waren / zijn),
Niet als vraagzin vertaald
ԔȟįĲĲį een heerseres
ʍȡȝȤȥȢփĲȧȟ verbonden met ԔȟįĲĲį
ĮȢȤȗȟ van Phrygië / Troje
ĮȢȤȗȟ vertaald als vorm van ĴȢփȗȧ roosteren / bakken

0
1
0
1
0

Kolon 26
Maximumscore 2
ȡȥ Աİı ȇȢțչµȡȤ ĳȡ ףµջȗ’ ՌȝȖտȡȤ İչµįȢ;
is dit niet de echtgenote van de zeer gezegende / zeer welgestelde Priamus?
Niet als vraagzin vertaald
Indien ook in kolon 25, hier niet opnieuw aanrekenen
ȇȢțչµȡȤ als onderwerp vertaald
ՌȝȖտȡȤ verbonden met İչµįȢ
İչµįȢ jonge ploegos / koe
İչµįȢ lotgenoot / lotgenote

0
0
0
0
1

Kolon 27
Maximumscore 1
Ȝįվ ȟףȟ ʍցȝțȣ µպȟ ʍֻĲ’ ԐȟջĲĳșȜıȟ İȡȢտ,
(En) nu is de hele stad / de stad in haar geheel verwoest door de strijd,
Niet fout rekenen: µպȟ … İպ (kolon 28) weliswaar ... maar
Ȝįվ ook
ʍցȝțȣ ʍֻĲ’ iedere stad
ʍցȝțȣ ʍֻĲ’ alle steden
ʍֻĲ’ verbonden met İȡȢտ

0
0
0
0

Kolon 28
Maximumscore 3
įĳռ İպ İȡփȝș ȗȢįףȣ Ԕʍįțȣ Ԛʍվ ȥȚȡȟվ Ȝıהĳįț,
(en) zijzelf, de / een kinderloze oude vrouw, ligt als een slavin op de grond,
Niet fout rekenen: en zelf ligt de oude vrouw als een slavin zonder (haar) kinderen /
kinderloos op de grond,
įĳռ ȗȢįףȣ die oude vrouw / d(i)ezelfde vrouw
įĳռ niet vertaald
İȡփȝș niet predicatief vertaald (een / de slavin)
ȗȢįףȣ ook predicatief vertaald (zijzelf ligt als een oude vrouw)
Ԕʍįțȣ zonder zoon / zonen / erfgenaam
Ԛʍվ ȥȚȡȟվ bij de aarde / grond
Ԛʍվ ȥȚȡȟվ in de aarde / grond
Ȝıהµįț gaan liggen / gaan rusten / gelegd zijn
Ȝıהµįț gespleten worden / splijten
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Kolon 29
Maximumscore 2
Ȝցȟıț ĴփȢȡȤĲį İփĲĳșȟȡȟ ȜչȢį.
terwijl ze haar ongelukkige hoofd vuil maakt met / bezoedelt met stof / as /
en ze bezoedelt haar ongelukkige hoofd met stof / as.
Ȝցȟıț voor (de) as / (het) stof
ĴփȢȡȤĲį participium voortijdig vertaald
ĴփȢȡȤĲį participium natijdig vertaald
ĴփȢȡȤĲį opgevat als vorm van ĴփȢȧ / ĴȤȢչȧ met iets vochtigs vermengen / bevochtigen /
samenkneden / door elkaar mengen
İփĲĳșȟȡȟ niet verbonden met ȜչȢį
ȜչȢį vertaald als onderwerp van ĴփȢȡȤĲį

0
1
0
0
0
0

Opmerking
De regels 497 en 498 zijn voorvertaald.
Kolon 30
Maximumscore 1
ԐȟտĲĳįĲ’, ծ İփĲĳșȟı,
Sta op, (o) ongelukkige,
ԐȟտĲĳįĲ’ niet vertaald als imperativus
ԐȟտĲĳįĲ’ actief vertaald (doe opstaan)
ծ İփĲĳșȟı niet vertaald als vocativus enkelvoud

0
0
0

Kolon 31
Maximumscore 2
Ȝįվ µıĳչȢĲțȡȟ ʍȝıȤȢոȟ ԤʍįțȢı Ȝįվ ĳր ʍչȝȝıȤȜȡȟ ȜչȢį.
(en) hef uw / de (lichaams)zijde omhoog en uw / het geheel witte hoofd.
ʍȝıȤȢոȟ rib
ԤʍįțȢı niet vertaald als vorm van ԚʍįտȢȧ
ԤʍįțȢı niet vertaald als imperativus
ԚʍįտȢȧ optillen en neerleggen / moed geven / groot maken

1
0
0
0

Kolon 32
Maximumscore 2
Ԥį· ĳտȣ ȡ՟ĳȡȣ Ĳµį ĳȡµրȟ ȡȜ Ԛּ ȜıהĲȚįț;
Laat me met rust; wie is het die mijn lichaam niet laat liggen / niet toestaat dat mijn lichaam
blijft liggen / ligt?
ĳȡµրȟ niet vertaald als ĳր Ԛµրȟ
Ԛּ niet vertaald als vorm van Ԛչȧ
ȜıהĲȚįț niet vertaald als infinitivus
ȜıהĲȚįț niet vertaald als vorm van Ȝıהµįț
Ȝıהµįț neergelegd zijn
Indien ook in kolon 28, hier niet opnieuw aanrekenen
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Kolon 33
Maximumscore 2
ĳտ Ȝțȟıהȣ µ’, (kolon 34), ȝȤʍȡȤµջȟșȟ;
Waarom breng je mij in beweging / beweeg je mij / til je me op, terwijl ik verdriet heb / mij
die verdriet heeft?
ĳտ wat?
ĳտ iets / iemand
Ȝțȟıהȣ niet vertaald als 2de persoon enkelvoud
Ȝțȟıהȣ niet vertaald als praesens
Ȝțȟջȧ verplaatsen / voortjagen
Ȝțȟջȧ zich bewegen / in beweging komen / ontroeren
µ’ niet vertaald als lijdend voorwerp bij Ȝțȟıהȣ
µ’ vertaald als µș / µȡț
ȝȤʍȡȤµջȟșȟ transitief vertaald (bijv. pijn doen, kwetsen)
ȝȤʍȡȤµջȟșȟ niet vertaald als participium
ȝȤʍȡȤµջȟșȟ niet ‘ik’ als onderwerp

1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Kolon 34
Maximumscore 2
ՑĲĳțȣ ıՂ
wie je ook bent
ՑĲĳțȣ ieder die
ՑĲĳțȣ wat (ook) / alles wat
ıՂ niet vertaald als 2de persoon enkelvoud praesens van ıԼµտ (zijn)

0
0
0

Kolon 35
Maximumscore 2
ȊįȝȚփȖțȡȣ ԱȜȧ ǼįȟįȨİȟ ՙʍșȢջĳșȣ,
Ik, Talthybios, kom / ben gekomen als dienaar van de Grieken,
ȊįȝȚփȖțȡȣ niet vertaald als nominativus
ԱȜȧ niet vertaald als 1ste persoon enkelvoud
ԱȜȧ niet vertaald als vorm van ԱȜȧ (bijv. als vorm van Ձșµț of ıԼµտ)
ԱȜȧ ǼįȟįȨİȟ ik kom van de Grieken
ǼįȟįȨİȟ niet vertaald als genitivus
ՙʍșȢջĳșȣ roeier / scherprechter

0
0
0
0
0
0

Kolon 36
Maximumscore 2
Ǻȗįµջµȟȡȟȡȣ ʍջµȦįȟĳȡȣ,
nadat / omdat Agamemnon me heeft gezonden / want Agamemnon heeft me gezonden,
Ǻȗįµջµȟȡȟȡȣ niet vertaald als onderwerp van de genitivus absolutus
ʍջµȦįȟĳȡȣ gelijktijdig vertaald
ʍջµȦįȟĳȡȣ natijdig vertaald

0
1
0

Kolon 37
Maximumscore 1
ծ ȗփȟįț, µջĳį.
(o) (me)vrouw, om u te halen.
ծ vertaald als lidwoord
ȗփȟįț vrouwen
ȗփȟįț niet vertaald als vocativus
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Kolon 38
Maximumscore 3
ծ Ĵտȝĳįĳ’, ԖȢį ȜԔµ’ ԚʍțĲĴչȠįț ĳչĴ İȡȜȡףȟ Ǻȥįțȡהȣ ԲȝȚıȣ;
(O) beste / liefste / vriendelijkste (man), ben jij gekomen, omdat de Grieken besloten
hebben ook mij te slachten / doden bij / op / voor een / het graf?
Ĵտȝĳįĳ’ niet vertaald als superlativus
Ĵտȝĳįĳ’ vriend
Ĵտȝĳįĳ’ dierbaarste dingen
ԖȢį t/m ԲȝȚıȣ niet vertaald als vraagzin
ԖȢį toch zeker niet?
µ’ vertaald als subjectsaccusativus
ԚʍțĲĴչȠįț niet vertaald als infinitivus
ԚʍțĲĴչȠįț vertaald als afhankelijk van ԲȝȚıȣ
ԚʍțĲĴչȘȧ doodpraten
ĳչĴ door / met / in een graf
ԲȝȚıȣ niet vertaald als vorm van ԤȢȥȡµįț
ԲȝȚıȣ niet vertaald als 2de persoon enkelvoud
ԲȝȚıȣ vertaald als praesens
ԲȝȚıȣ jij ging / bent gegaan
ԲȝȚıȣ vertaald als afhankelijk van İȡȜȡףȟ Ǻȥįțȡהȣ

2
2
1
2
1
0
0
2
0
1
0
0
2
2
0

Opmerking
De woorden թȣ Ĵտȝ’ Ԓȟ ȝջȗȡțȣ zijn voorvertaald.
Kolon 39
Maximumscore 2
Ĳʍıփİȧµıȟ, ԚȗȜȡȟµıȟ·
laten we spoed maken, laten we ons haasten / het snel voltooien
Ĳʍıփİȧµıȟ laten we dat nastreven / verlangen / wensen
Ĳʍıփİȧµıȟ niet vertaald als coniunctivus adhortativus
niet ‘we’ als onderwerp
ԚȗȜȡȟµıȟ niet vertaald als coniunctivus adhortativus
ԚȗȜȡȟջȧ in zand en stof wentelen

1
0
0
0
0

Kolon 40
Maximumscore 2
ԭȗȡ ףµȡț, ȗջȢȡȟ.
wijs mij de weg / ga mij voor / leid mij, oude man
ԭȗȡ ףniet vertaald als vorm van ԭȗջȡµįț
ԭȗȡ ףniet vertaald als imperativus 2de persoon enkelvoud
ԭȗջȡµįț beheersen / menen / geloven / schatten / geschikt achten / nodig achten
ȗջȢȡȟ niet vertaald als vocativus van ȗջȢȧȟ
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Kolon 41
Maximumscore 3
Ĳռȟ ʍįהİį ȜįĳȚįȟȡףĲįȟ թȣ ȚչȦׄȣ, ȗփȟįț,
Opdat u uw overleden dochter zult begraven, (me)vrouw,
Niet fout rekenen: opdat uw gestorven dochter door u begraven wordt
Niet fout rekenen: թȣ ȚչȦׄȣ zodat jij kunt begraven / om te begraven
opdat uw gestorven dochter begraven wordt
Ĳռȟ ʍįהİį ȜįĳȚįȟȡףĲįȟ niet vertaald als lijdend voorwerp van ȚչȦׄȣ (maar ȚչȦׄȣ wel
actief vertaald)
Ĳռȟ niet vertaald
ȜįĳȚįȟȡףĲįȟ niet vertaald als vorm van ȜįĳįȚȟׅĲȜȧ
ȜįĳȚįȟȡףĲįȟ niet verbonden met ʍįהİį
ȜįĳȚįȟȡףĲįȟ natijdig vertaald
ȜįĳȚįȟȡףĲįȟ gelijktijdig vertaald
թȣ andere betekenis
ȚչȦׄȣ niet vertaald als 2de persoon enkelvoud
ȚչȦׄȣ vertaald als 2de persoon passief
ȗփȟįț vrouwen / niet vertaald als vocativus
Indien deze fout ook is gemaakt in kolon 37, hier opnieuw fout rekenen tot een maximum
van twee punten

1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1

Kolon 42
Maximumscore 1
ԱȜȧ µıĳįĲĳıտȥȧȟ Ĳı·
ben ik gekomen / kom ik om u te halen;
ԱȜȧ niet vertaald als 1ste persoon enkelvoud
Indien deze fout ook is gemaakt in kolon 35, hier nogmaals aanrekenen.
ԱȜȧ niet vertaald als vorm van ԱȜȧ (bijv. als vorm van Ձșµț of ıԼµտ)
Indien deze fout ook is gemaakt in kolon 35, hier nogmaals aanrekenen.
Ĳı onjuist vertaald

0
0
0

Kolon 43
Maximumscore 2
ʍջµʍȡȤĲțȟ İջ µı İțĲĲȡտ ĳ’ ǺĳȢıהİįț Ȝįվ ȝıքȣ ǺȥįțțȜցȣ.
(En) de twee zonen van Atreus en het Griekse leger zenden me.
Niet fout rekenen: ʍջµʍȡȤĲțȟ sturen terug
Niet fout rekenen: ʍջµʍȡȤĲțȟ hebben gezonden / zonden
ʍջµʍȡȤĲțȟ sturen weg
ʍջµʍȧ begeleiden / brengen / meezenden
µı niet vertaald als lijdend voorwerp van ʍջµʍȡȤĲțȟ
İțĲĲȡտ ĳ’ ǺĳȢıהİįț Ȝįվ ȝıքȣ ǺȥįțțȜցȣ niet vertaald als onderwerp van ʍջµʍȡȤĲțȟ
İțĲĲȡտ ĳ’ ǺĳȢıהİįț de twee en de zoon / zonen van Atreus
İțĲĲȡտ dubbel / verdeeld / onenig / dubbelzinnig / tweemaal / voor de tweede keer
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Antwoorden

Deelscores

Kolon 44
Maximumscore 2
ȡՀµȡț, ĳտ ȝջȠıțȣ;
Wee mij, wat zul / wil je (gaan) zeggen / wat ga je zeggen?
ȡՀµȡț lied
ĳտ ȝջȠıțȣ waarom zul je spreken?
ȝջȠıțȣ niet vertaald als vorm van ȝջȗȧ
ȝջȠıțȣ vertaald als praesens
ȝջȠıțȣ vertaald als aoristus
ȝջȠıțȣ niet vertaald als 2de persoon enkelvoud

0
1
0
1
0
0

Kolon 45
Maximumscore 2
ȡȜ ԔȢ’ թȣ ȚįȟȡȤµջȟȡȤȣ µıĳ׆ȝȚıȣ ԭµֻȣ,
Ben je (dus / dan) / je bent (dus) niet naar ons gekomen om ervoor te zorgen dat wij sterven,
ȡȜ niet vertaald
µıĳ׆ȝȚıȣ vertaald als praesens
µıĳ׆ȝȚıȣ niet vertaald als 2de persoon enkelvoud
ԭµֻȣ jullie

0
1
0
0

Kolon 46
Maximumscore 2
Ԑȝȝո Ĳșµįȟȟ ȜįȜչ;
maar om slechte dingen / ellende mee te delen?
Niet fout rekenen: ȜįȜչ iets slechts
Ԑȝȝո vertaald als vorm van Ԑȝȝȡȣ
Ĳșµįȟȟ vertaald als praesens
Ĳșµįȟȟ niet vertaald als participium
Ĳșµįȟȟ verkeerd onderwerp
Ĳșµįտȟȧ aanvoeren / gissen / voorspellen / betekenen / verzegelen / uitkiezen
ȜįȜչ vertaald als bijwoord
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