Eindexamen Grieks vwo 2005-II
havovwo.nl

4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen
Deelscores

A ntwoorden

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

Tekst 1 Een Grieks gezantschap in Syracuse

1 

Maximumscore 2
ʍįȢįȝįµȦȡµջȟȡȤȣ Ĳı ʍȢրȣ ĳրȟ ȖչȢȖįȢȡȟ (regel 3-4).
Opmerking
Wanneer alleen als antwoord is gegeven ʍįȢįȝįµȦȡµջȟȡȤȣ Ĳı één scorepunt toekennen .
Maximumscore 3

2  • a. straf(expeditie)

1

• b. Athene had de opstand van de Griekse steden in Klein-Azië tegen de Perzen gesteund

(Deze steun vormde voor de Perzen een goede aanleiding om Griekenland aan te vallen) /
De Atheners hadden de Perzen verslagen bij Marathon. (Xerxes wilde deze nederlaag
wreken)
Of woorden van overeenkomstige strekking.

2

Opmerking
Wanneer bij b. alleen als antwoord is gegeven ‘De Atheners hadden de Perzen verslagen’
één scorepunt toekennen.
Maximumscore 2
3  • a. Gelon was (alleen) tiran / vorst van Syracuse (en van Gela) / Gelon was geen tiran van

heel Sicilië
Of woorden van overeenkomstige strekking.
• b. De gezanten willen voor elkaar krijgen dat Gelon de Grieken te hulp komt / De gezanten
proberen Gelon gunstig te stemmen
Of woorden van overeenkomstige strekking.
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Deelscores

Antwoorden

Maximumscore 2
4  • a. ԚȝʍտĲׄȣ

• b. Het gaat (in combinatie met µս) om een verbod / coniunctivus prohibitivus

1
1

Opmerking
Fout rekenen: ԚȝʍտĲׄȣ is in de hoofdzin gebruikt.
5 

C

6 

Maximumscore 1
Het ‘gezonde’ deel van Griekenland.
Maximumscore 2

7  • a. (Nu moet gij in geen geval u afzijdig houden en lijdelijk berusten in onze ondergang,

maar) wij moeten eensgezind de aanvaller het hoofd bieden

1

• b. Ԯȟ ԭµջįȣ ȜįĳįĲĳȢջȦșĳįț Ս ȇջȢĲșȣ µչȥׄ ȜȢįĳսĲįȣ, թȣ ȡȜվ ԱȠıț ʍįȢո Ĳջ ȗı, (Ԑȝȝո ʍȢր

ĳȡփĳȡȤ ĴփȝįȠįț) (regel 13-14)

8 

9 

10 

1

Maximumscore 1
Ԙĳțµտșȣ (regel 26).
Maximumscore 1
Gelon zal geen hulp bieden.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Maximumscore 1
Gelon eiste het opperbevel over het Griekse leger.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Maximumscore 2

11  • Ռȟıտİıį (regel 42)

1
1

• ՙȖȢտĲµįĳį (regel 43)

12 

Maximumscore 1
ĳıȝıȤĳįהȡȟ (regel 41)
Maximumscore 3

13  • a. Zowel de Argeiers als Gelon willen slechts meedoen als ze een gedeelte van de leiding

van het (gehele) bondgenootschap krijgen
Of woorden van overeenkomstige strekking.

1

Opmerking
Fout rekenen: Zowel de Argeiers als Gelon vonden dat zij eigenlijk aanspraak konden
maken op de gehele leiding.
• b. (Gelon vindt dat hij aanspraak kan maken op de leiding omdat) hij beschikt over een veel

groter leger en over veel meer schepen
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Opmerking
Wanneer alleen als antwoord is gegeven ‘Gelon beschikt over een veel groter leger’ één
scorepunt toekennen.
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Deelscores

Antwoorden

14 

Maximumscore 2
De Atheense gezant was bang dat de Spartanen ermee zouden instemmen dat Gelon het
commando over de vloot zou krijgen / De Atheense gezant was bang dat Gelon het
commando over de vloot zou krijgen.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Opmerking
Wanneer alleen als antwoord is gegeven ‘De Atheense gezant was bang dat de Spartanen
zouden instemmen met het voorstel van Gelon’, één scorepunt toekennen.

15 

Maximumscore 1
(ȜȡȤ İպ ՙµıהȣ ȡ՝ĳȧ) ʍıȢțջȥıĲȚı ĳ׆ȣ ԭȗıµȡȟտșȣ (regel 44).

16 

Maximumscore 1
Gelon wilde óf het commando over de vloot óf het commando over het landleger.

17 

Maximumscore 1
ȊȡփĳȡțĲț µպȟ ծȟ ԭȗջıĲȚįț ȖȡȤȝȡµջȟȡțĲț ȡȜ Ԑȟĳțĳıտȟȡµıȟ (Ԕȝȝ İպ ʍįȢսĲȡµıȟ ȡİıȟվ
ȟįȤįȢȥջıțȟ) (regel 59-60).
Tekst 2 Aristagoras in Sparta
Maximumscore 2

18  • a. ԐȜȡս

1
1

• b. թȣ ȂįȜıİįțµցȟțȡț ȝջȗȡȤĲț (regel 2)

19 

Maximumscore 1
(Ԥĳț İպ ĳȟ ȝȡțʍȟ ՙµהȟ, ՑĲ )ʍȢȡջĲĳįĳı ĳ׆ȣ ԧȝȝչİȡȣ (regel 8-9)
Maximumscore 2

20  • De Perzen zijn gemakkelijk te overwinnen

• De Perzen beschikken over enorme rijkdom

1
1

Of woorden van overeenkomstige strekking.
Maximumscore 2
21  • ǽʍıĳջȧȣ İպ ՙµהȟ ĳįףĳį ȡՃչ ĳı ȥȧȢջıțȟ ԚĲĳț (regel 10)

• Ȇ՝ĳȧ ıʍıĳջıȣ ȥıțȢȧȚ׆ȟįտ ıԼĲț (regel 13-14)

1
1

Opmerking
Wanneer alleen als antwoord is gegeven ǽʍıĳջȧȣ; ıʍıĳջıȣ één scorepunt toekennen.
Algemeen

22 

Maximumscore 1
Deze woorden zijn een zinspeling op het verhaal van de verdanste bruid.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Maximumscore 2

23  • a. De onderhandelingen van Alexander met de Atheners

• b. In beide gevallen is sprake van dreiging van een aanval van een leger

Of woorden van overeenkomstige strekking.
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4.2 Beoordelingsmodel voor de vertaling
Antwoorden

24 

Deelscores

Maximumscore 2
Kolon 24
“ ȀĲĳțįהı, ȖįĲțȝıւȣ ǼįȢıהȡȣ ĳչİı ȝջȗıțǝ
“Histiaios, koning Darius zegt / vertelt dit / deze dingen / het volgende:
ȀĲĳțįהı niet vertaald als vocativus
ȖįĲțȝıւȣ ǼįȢıהȡȣ (een van) beide woorden niet vertaald als onderwerp
ĳչİı niet vertaald als lijdend voorwerp
ĳչİı dat / die dingen
ȝջȗıț zei / heeft gezegd
ȝջȗıț niet vertaald als indicativus praesens (behalve zei / heeft gezegd)

25 

Maximumscore 2
Kolon 25
ǽȗք ĴȢȡȟĳտȘȧȟ ıՙȢտĲȜȧ
Wanneer / als / terwijl / nu ik (lang) (erover) nadenk, ontdek / vind ik
ǽȗք niet vertaald als onderwerp van ıՙȢտĲȜȧ
ĴȢȡȟĳտȘȧȟ hoewel ik nadenk
ĴȢȡȟĳտȘȧȟ voortijdig vertaald
ĴȢȡȟĳտȘȧȟ niet vertaald met ik als onderwerp
ĴȢȡȟĳտȘȧ bedenken
ĴȢȡȟĳտȘȧ goed oppassen / zorgen voor / zich bekommeren om
ıՙȢտĲȜȧ niet vertaald als 1 ste pers. enkelvoud
ıՙȢտĲȜȧ vertaald als verleden / voltooide tijd
ıՙȢտĲȜȧ verwerven / krijgen

26 

0
0
1
0
1
0
0
1
0

Maximumscore 3
Kolon 26
Ԛµȡտ ĳı Ȝįվ ĳȡהĲț ԚµȡהĲț ʍȢսȗµįĲț ıՂȟįț ȡİջȟį Ĳı ףԔȟİȢį ıȟȡջĲĳıȢȡȟǝ
dat niemand een beter gezinde man is / er geen man beter gezind is aan / voor mij en aan /
voor mijn (staats)zaken / belangen / regering / rijk dan jij;
Niet fout rekenen: dat ik en mijn (staats)zaken niemand als een beter gezinde man hebben /
geen ander beter gezinde man hebben dan jou
Niet fout rekenen: ʍȢսȗµįĳį aanzien / daden
Ԛµȡտ ĳı Ȝįվ ĳȡהĲț ԚµȡהĲț ʍȢսȗµįĲț door mij en mijn zaken
Ԛµȡտ niet vertaald
ĳȡהĲț ԚµȡהĲț voor de mijnen
ʍȢսȗµįĲț niet vertaald als dativus
ʍȢսȗµįĳį moeilijkheden / gebeurtenissen / toestanden / strijdmacht / vermogen
ʍȢսȗµįĳį personen van aanzien
ȡİջȟį niets
Ĳı ףniet vertaald als genitivus comparationis
Ĳı ףniet vertaald
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Deelscores

Antwoorden

27 

Maximumscore 2
Kolon 27
ĳȡףĳȡ İպ ȡ ȝցȗȡțĲț, Ԑȝȝ' ԤȢȗȡțĲț ȡՂİį µįȚօȟ.
(en) dit / dat weet ik, omdat / nadat ik het begrepen / beseft / geleerd heb niet door (je)
woorden, maar door (je) daden.
ĳȡףĳȡ niet vertaald als lijdend voorwerp
ĳȡףĳȡ İպ anderzijds
ȝցȗȡțĲț en ԤȢȗȡțĲț niet als dativus van oorzaak vertaald
Ԑȝȝ' vertaald als vorm van Ԕȝȝȡȣ
ȡՂİį µįȚօȟ dat weet ik en heb ik gehoord
ȡՂİį niet vertaald als 1ste pers. e.v.
µįȚօȟ niet vertaald met ik als onderwerp
µįȚօȟ gelijktijdig vertaald
µįȚօȟ omdat / nadat ik je heb leren kennen
µįȚօȟ hoewel ik het begrepen heb

28 

Maximumscore 1
Kolon 28
Ȅףȟ ծȟ (kolon 29) ԐʍտȜıց µȡț ʍչȟĳȧȣ,
Kom (dus) nu alsjeblieft,
Ȅףȟ niet vertaald
ծȟ vertaald als participium
ԐʍտȜıȡ niet vertaald als imperativus

29 

0
0
0

Maximumscore 2
Kolon 29
- Ԛʍțȟȡջȧ ȗոȢ ʍȢսȗµįĳį µıȗչȝį ȜįĳıȢȗչĲįĲȚįț - ik ben namelijk van plan / want ik ben van plan grote / belangrijke zaken / daden te
verrichten / tot stand te brengen Niet fout rekenen: ʍȢսȗµįĳį staatszaken
Ԛʍțȟȡջȧ opmerken / waarnemen / verzinnen
ʍȢսȗµįĳį gebeurtenissen / toestanden
ʍȢսȗµįĳį moeilijkheden / strijdmacht / vermogen / belangen / regering / rijk / personen van
aanzien
Indien ook in kolon 26, hier opnieuw aanrekenen
µıȗչȝį predicatief vertaald (bijv. ik ben zaken van plan om ze groot te maken)
µıȗչȝį niet vertaald als vorm van µջȗįȣ
ȜįĳıȢȗչĲįĲȚįț aan infinitivus ıİ toegevoegd om er een A.c.I. van te maken (ik denk dat jij
verricht)
ȜįĳıȢȗչĲįĲȚįț vertaald als futurum
ȜįĳıȢȗչĲįĲȚįț voortijdig vertaald
ȜįĳıȢȗչĲįĲȚįț niet vertaald als infinitivus
ȜįĳıȢȗչȘȡµįț verdienen / onderwerpen / doden
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Antwoorden

30 

Deelscores

Maximumscore 2
Kolon 30
Ձȟį ĳȡț įĳո ՙʍıȢȚջȧµįț.”
opdat ik ze aan jou voorleg / zal voorleggen.”
Niet fout rekenen: Ձȟį ՙʍıȢȚջȧµįț zodat ik kan voorleggen
Ձȟį ՙʍıȢȚջȧµįț zodat ik voorleg / zal voorleggen
Ձȟį waar(heen) / waarbij / wanneer
įĳո niet als lijdend voorwerp vertaald
ՙʍıȢȚջȧµįț met andere gebruikswijze van coniunctivus vertaald (bijv. opdat ik moet
voorleggen)
ՙʍıȢĳտȚșµț overgeven
ՙʍıȢĳտȚșµț verplaatsen / omzeilen / uitstellen

31 

0
0
0
0
0
1

Maximumscore 2
Kolon 32
Ȝįվ ԕµį µջȗį ʍȡțıփµıȟȡȣ ȖįĲțȝջȡȣ ĲփµȖȡȤȝȡȣ ȗıȟջĲȚįț
en tegelijkertijd omdat / terwijl hij het een grote eer vond (om) raadgever / adviseur van de
koning te worden / dat hij raadgever van de koning werd
Niet fout rekenen: Ȝįվ ԕµį µջȗį ʍȡțıփµıȟȡȣ en omdat hij het tegelijkertijd een grote eer
vond
Niet fout rekenen: ȖįĲțȝջȡȣ van een koning
ԕµį verbonden met ȖįĲțȝջȡȣ ĲփµȖȡȤȝȡȣ ȗıȟջĲȚįț
ʍȡțıփµıȟȡȣ als futurum vertaald
ʍȡțıփµıȟȡȣ passief vertaald
ʍȡțıփµıȟȡȣ niet vertaald met Histiaios als onderwerp
ȖįĲțȝջȡȣ ĲփµȖȡȤȝȡȣ ȗıȟջĲȚįț verbonden met ԐʍտȜıĳȡ in kolon 33 (bijv.: kwam om adviseur
te worden)
ȖįĲțȝջȡȣ voor de koning
ȖįĲțȝջȡȣ niet vertaald als genitivus enkelvoud
ĲփµȖȡȤȝȡȣ vertaald als onderwerp van ʍȡțıփµıȟȡȣ
ĲփµȖȡȤȝȡȣ beraadslaging / raad
ȗıȟջĲȚįț voortijdig vertaald
ȗտȗȟȡµįț geboren worden / gebeuren



0
1
0

Maximumscore 2
Kolon 31
ȊȡփĳȡțĲț ĳȡהĲț ԤʍıĲț ʍțĲĳıփĲįȣ Ս ȀĲĳțįהȡȣ
Omdat / Toen Histiaios die / deze woorden vertrouwde / geloofde / Die / deze woorden
vertrouwend / gelovend / Omdat Histiaios door / in die woorden vertrouwen had gekregen
Niet fout rekenen: ʍțĲĳıփĲįȣ nevenschikkend vertaald (bijv. Histiaios vertrouwde op die
woorden en …)
Niet fout rekenen: ԤʍıĲț verhaal / bericht
ȊȡփĳȡțĲț ĳȡהĲț ԤʍıĲț niet vertaald als dativus
ȊȡփĳȡțĲț niet verbonden met ĳȡהĲț ԤʍıĲț
ԤʍıĲț niet vertaald als vorm van Ԥʍȡȣ
ʍțĲĳıփĲįȣ niet vertaald als nominativus enkelvoud met Histiaios als onderwerp
ʍțĲĳıփĲįȣ hoewel Histiaios vertrouwde
ʍțĲĳıփĲįȣ nadat Histiaios had vertrouwd

32 

1
0
0
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Antwoorden

33 

Deelscores

Maximumscore 1
Kolon 33
ԐʍտȜıĳȡ Ԛȣ ĳոȣ ȉչȢİțȣ.
kwam hij naar Sardes / in Sardes (aan).
ԐʍտȜıĳȡ vertaald als praesens
Ԛȣ uit
ȉչȢİțȣ Sardinië

34 

0
0
0

Maximumscore 2
Kolon 34
ǺʍțȜȡµջȟ İջ ȡԽ Ԥȝıȗı ǼįȢıהȡȣ ĳչİı·
(En) Toen / nadat hij was aangekomen, zei Darius deze woorden / het volgende / dit tot
hem:
Niet fout rekenen: Hij kwam aan en Darius zei dit tot hem
Niet fout rekenen: Toen / nadat hij aankwam, …
ԐʍțȜȡµջȟ ȡԽ functie van dativus niet duidelijk gemaakt (tot hem ontbreekt)
ԐʍțȜȡµջȟ terwijl hij aankwam
ԐʍțȜȡµջȟ omdat hij aangekomen was
ԐʍțȜȡµջȟ hoewel hij aangekomen was
ԐʍțȜȡµջȟ vertaald met ǼįȢıהȡȣ als onderwerp
İջ maar
Ԥȝıȗı vertaald als praesens
ǼįȢıהȡȣ niet vertaald als onderwerp van Ԥȝıȗı
ĳչİı niet vertaald als lijdend voorwerp (bijv. deze Darius)
ĳչİı dat / die dingen
Indien ook in kolon 24, hier niet opnieuw aanrekenen.

35 

Maximumscore 2
Kolon 35
“ ȀĲĳțįהı, Ԛȗօ Ĳı µıĳıʍıµȦչµșȟ ĳȟİı ıՁȟıȜıȟ.
“Histiaios, ik heb je laten komen vanwege het volgende / dit / deze dingen.
ȀĲĳțįהı niet vertaald als vocativus
Indien ook in kolon 24, hier opnieuw aanrekenen tot een maximum van 3.
µıĳıʍıµȦչµșȟ vertaald als praesens
µıĳıʍıµȦչµșȟ vertaald als futurum
µıĳıʍıµȦչµșȟ niet vertaald als 1ste persoon enkelvoud
µıĳıʍıµȦչµșȟ passief vertaald
µıĳıʍıµȦչµșȟ niet vertaald als vorm van µıĳįʍջµʍȡµįț
ĳȟİı hen / deze mensen
ĳȟİı dat / die dingen
Indien ook in kolon 24 en / of in kolon 34, hier niet opnieuw aanrekenen.

36 

0
1
0
0
0
0
0
0

Maximumscore 2
Kolon 36
ǽʍıտĳı ĳչȥțĲĳį ԚȟցĲĳșĲį Ԑʍր ȉȜȤȚջȧȟ
Zodra ik was teruggekeerd / terugkeerde van de Scythen / uit Scythië
ԚȟցĲĳșĲį niet vertaald als 1ste persoon enkelvoud
ԚȟցĲĳșĲį niet vertaald als vorm van ȟȡĲĳջȧ
ԚȟցĲĳșĲį vertaald als praesens / futurum
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Antwoorden

37 

Deelscores

Maximumscore 2
Kolon 37
Ȝįվ Ĳփ µȡț Ԛȗջȟıȡ ԚȠ ՌĴȚįȝµȟ,
en jij uit mijn ogen verdwenen was / verdween,
Niet fout rekenen: en jij voor mij uit de ogen verdwenen was
als hoofdzin vertaald
Ԛȗջȟıȡ niet vertaald als 2de persoon enkelvoud van de indicativus
Ԛȗջȟıȡ vertaald als praesens / futurum
Indien ook ԚȟցĲĳșĲį in kolon 36 vertaald is als praesens / futurum hier opnieuw
aanrekenen tot een maximum van 3.

38 

Maximumscore 2
Kolon 38
ȡİջȟ Ȝȧ Ԕȝȝȡ ȥȢ׆µį ȡ՝ĳȧ Ԛȟ ȖȢįȥջȨ ԚʍıȘսĳșĲį
heb ik geen enkele andere zaak in de korte tijd daarna zo verlangd / verlangde ik …
Ԕȝȝȡ niet als bijvoeglijk bij ȥȢ׆µį vertaald
Ԕȝȝȡ maar
ȥȢ׆µį voorwerp
ȡ՝ĳȧ niet vertaald als bijwoord (bijv. voor hem)
ԚʍıȘսĳșĲį niet vertaald als 1ste persoon enkelvoud
ԚʍıȘսĳșĲį vertaald als indicativus praesens
ԚʍıȘսĳșĲį vertaald als futurum

39 

0
0
0
1

Maximumscore 2
Kolon 40
Ȝįվ Ԛȣ ȝցȗȡȤȣ µȡț ԐʍțȜջĲȚįț,
en dat je voor besprekingen naar mij kwam,
Niet fout rekenen: en dat je voor besprekingen met mij kwam / en dat je voor mij voor
besprekingen kwam
Ȝįվ Ԛȣ ȝցȗȡȤȣ µȡț ԐʍțȜջĲȚįț niet als A.c.I. vertaald
Ԛȣ ȝցȗȡȤȣ µȡț naar mijn woorden
Ԛȣ uit
Indien ook in kolon 33, hier opnieuw aanrekenen.

41 

0
1
0

Maximumscore 1
Kolon 41
ԚȗȟȧȜքȣ
omdat / nu ik ingezien heb / begrijpend / wetend
Niet fout rekenen: want ik weet / ik weet namelijk
ԚȗȟȧȜքȣ niet vertaald met ik als onderwerp
ԚȗȟȧȜքȣ omdat ik leer kennen



0
0
0
0
0
1
0

Maximumscore 2
Kolon 39
թȣ Ĳպ Լİıהȟ ĳı
als (om) jou te zien
թȣ Ĳպ Լİıהȟ Ĳİ als jij je ziet
թȣ Ĳպ Լİıהȟ ĳı als jij te zien
Լİıהȟ niet vertaald als vorm van ՍȢչȧ
Լİıהȟ gezien (te) hebben

40 

0
0
0
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42 

Deelscores

Maximumscore 3
Kolon 42
Ցĳț Ȝĳșµչĳȧȟ ʍչȟĳȧȟ ԚĲĳվ ĳțµțօĳįĳȡȟ ԐȟռȢ Ĵտȝȡȣ ĲȤȟıĳցȣ ĳı Ȝįվ ı՜ȟȡȡȣ.”
dat van alle bezittingen het kostbaarst is een verstandige en welgezinde bevriende man /
vriend / man als vriend.”
Ցĳț omdat
Ȝĳ׆µį landgoed / hoeve / akker
ʍչȟĳȧȟ niet verbonden met Ȝĳșµչĳȧȟ (bijv. voor allen)
ĳțµțօĳįĳȡȟ vertaald als bijvoeglijk naamwoord bij Ȝĳșµչĳȧȟ
ĳțµțօĳįĳȡȟ vertaald als bijvoeglijk naamwoord bij ԐȟռȢ
ĳțµțօĳįĳȡȟ niet vertaald als superlativus
ԐȟռȢ Ĵտȝȡȣ een man en een vriend
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