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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 Wat krijgt de visser als hij het visje redt? 
 
Lees de regels 13 tot en met 18. 

3p 2 Wat zijn volgens het visje de drie oorzaken van de vervuiling van de Tvertsa? 
 

1p 3 Wat wordt er bedoeld met “об этом” (r. 21)? 
 

1p 4 Welke oplossing van het probleem stelt het visje voor in de laatste alinea? 
 

1p 5 В какой форме написан этот текст? 
В форме 
A интервью. 
B письма. 
C рекламы. 
D сказки. 
 
 

Tekst 2 
 
Mikloecho-Maklaj was een belangrijke Russische volkenkundige. 

1p 6 Waaruit blijkt dat volgens de eerste alinea? 
Geef een voorbeeld. 
 
“Пришлось ему уехать за границу.” (стр. 18-19) 

1p 7 Почему? 
A В русской системе образования порядка не было. 
B Его послали на стажировку в Германию. 
C У него были трудности с властями в России. 
 

1p 8 Wat deed Mikloecho-Maklaj om te kunnen terugkeren naar Rusland? (r. 15-21) 
 

1p 9 Что лучше всего поставить перед словами “На родине”? (стр. 24) 
A Ведь 
B Однако 
C Поэтому 
 
“Но постепенно … результаты.” (стр. 27-28) 

1p 10 Какие результаты? 
A Миклухо-Маклай начал жить по местным традициям. 
B Развивались дружеские отношения. 
C Туземцы отказались от каннибализма. 
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1p 11 Какое из следующих высказываний правильно? (стр. 30-34) 
1 Миклухо-Маклай жил в Новой Гвинее до самой смерти. 
2 Миклухо-Маклай интересовался разными сферами науки. 
A Ни первое, ни второе. 
B Только первое. 
C Только второе. 
D И первое, и второе. 
 

1p 12 Wat drukken de puntjes in regel 31 uit? 
A ironie 
B spanning 
C twijfel 
 

2p 13 Wat nam Mikloecho-Maklaj mee op zijn expeditie? (r. 37-45) 
Neem de cijfers 1 tot en met 5 over op je antwoordblad en noteer erachter ja of 
nee. 
1 boekje en potlood 
2 kapmes  
3 medicijnen 
4 proviand 
5 revolver 
 

1p 14 Как можно охарактеризовать Mиклухо-Mаклая в его контактах с местным 
населением? 
Он был 
A агрессивным. 
B импульсивным. 
C рациональным. 
 

 
 

1p 15 Welke cirkel op deze wereldkaart correspondeert met het gebied waar 
Mikloecho-Maklaj vooral actief was als veldonderzoeker? 
A Petersburg/Novgorod 
B Nederland/Duitsland 
C Rode Zee 
D Stille Oceaangebied  
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Tekst 3 
 

1p 16 Как понять название проекта «Будущее принадлежит кошкам!»? (стр. 9-20) 
A В нашей жизни всегда будут кошки. 
B Кошки – самые популярные животные на свете. 
C Число домашних кошек растёт каждый год. 
 
“пушистые … помощи.” (стр. 18-20) 

1p 17 О ком идёт речь? 
A Об организаторах выставки. 
B О ветеринарных врачах. 
C О домашних кошках. 
D О любителях кошек. 
 

2p 18 Wie zijn de drie bedenkers van dit project? (r. 21-24) 
Noem ze op in het Nederlands. 
 

2p 19 Wat is er te zien op de vier tentoonstellingen van het project? (r. 25-32) 
Neem de cijfers 1 tot en met 4 over op je antwoordblad en noteer erachter ja of 
nee. 
1 informatie over katachtigen 
2 kattenspeelgoed  
3 kindertekeningen 
4 werken van Russische en buitenlandse kunstenaars 
 
In de regels 21 tot en met 32 staan twee in Rusland veel gebruikte namen voor 
katten. 

2p 20 Citeer die twee namen in het Russisch. 
 

1p 21 В какой день недели Московский зоопарк закрыт? 
A в понедельник 
B во вторник 
C в среду 
D в четверг 
 

1p 22 К какой рубрике относится этот текст? 
A Здоровье 
B Знакомства 
C Общество и политика 
D Развлечение и отдых 
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Tekst 4 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 23  
A однако 
B потому что 
C поэтому 
 

1p 24  
A голландским 
B немецким 
C русским 
D украинским 
 

1p 25  
A искусства 
B любви 
C народа 
D страны 
 

1p 26  
A интересно 
B логично 
C невозможно 
D неплохо 
 

1p 27  
A в беду 
B в сад 
C в сказку 
 

1p 28  
A Где 
B Как 
C Когда 
D С кем 
 

1p 29  
A воспитанием детей 
B домашними животными 
C своими делами 
D хозяйством родителей мужа 
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1p 30  
A квартиру 
B немца 
C работу 
D спонсора 
 

1p 31  
A ждать 
B оставаться 
C работать 
D уезжать 
 
In het forum kwamen vier reacties op het verhaal over Karin Sjangin binnen. 

1p 32 Wie reageert er positief? 
Noteer de naam. 
 
 

Tekst 5 
 

1p 33 Что мы узнаём о японской фигуристке Кавагути? (стр. 1-8) 
A Она выиграла медаль на чемпионате мира. 
B Она выступала в российской команде. 
C Она стала тренером сборной России. 
D Она ушла от русского партнёра. 
 

1p 34 Wat is de toon van de brief van meneer Sinitsyn? (r. 1-8) 
A enthousiast 
B neutraal 
C nieuwsgierig 
D verontwaardigd 
 
“смена поколений” (r. 11-12) 
In het Russische kunstschaatsen is momenteel een generatiewisseling gaande. 

2p 35 Wat is Tatjana Navka’s mening over de nieuwe generatie? 
Noem twee elementen. 
 

2p 36 Geef van de volgende uitspraken over Yuko Kawaguchi aan of ze in 
overeenstemming zijn met de regels 17 tot en met 26. Neem de cijfers 1 tot en 
met 4 over op je antwoordblad en noteer erachter ja of nee. 
1 Ze heeft doorzettingsvermogen. 
2 Ze spreekt nog geen Russisch. 
3 Ze is getrouwd met haar danspartner Smirnov. 
4 Ze is enthousiast over de Russische trainingsmethoden. 
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“Нужно … там”. (стр. 22-26) 
1p 37 Что становится ясным из этих слов? 

Татьяна Навка 
A верит в победу российского фигурного катания. 
B не понимает позицию русских фигуристов. 
C поддерживает Кавагути и её партнёра. 
D соглашается с мнением Синицына. 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 6 
 
In antwoord op zijn vragen krijgt Andrej Sergejevitsj Kotov de nodige informatie. 

3p 38 Zijn de volgende beweringen in overeenstemming met de tekst? 
Neem de cijfers 1 tot en met 3 over op je antwoordblad en noteer erachter ja of 
nee. 
 
1 Sint-Petersburg gaat skatebanen maken voor skateboarders en 

rollerskaters.  
2 De eerste skatebaan wordt waarschijnlijk dit jaar nog in gebruik genomen. 
3 Op www.gz-spb.ru staat het programma van skatewedstrijden die gehouden 

gaan worden. 
 
 

Tekst 7 
 

1p 39 Waarover geeft deze tekst informatie? 
A Bij welke universiteiten en hogescholen studenten zich organiseren in 

medezeggenschapsraden. 
B Hoe universiteiten en hogescholen beoordeeld worden door hun studenten. 
C Op welke universiteiten en hogescholen studenten begeleid worden bij het 

vinden van werk. 
D Welke universiteiten en hogescholen met wachtlijsten gaan werken. 
 

- 6 -



Eindexamen Russisch vwo 2011 - I

havovwo.nl

▬ www.havovwo.nl        www.examen-cd.nl ▬

Tekst 8 
 
Pasha heeft een vraag over muziek die gespeeld wordt. 

1p 40 Wie beantwoordt zijn vraag? 
 
Fans van het Russische ijshockeyteam wonen overal ter wereld. 

1p 41 Geef de Nederlandse namen van 2 steden of landen van waaruit berichten zijn 
binnengekomen. 
 
 

Tekst 9 
 

1p 42 Voor welke verkeersovertreding kunnen automobilisten hogere boetes 
verwachten? 
A dubbel parkeren 
B het fietspad blokkeren 
C rijden onder invloed 
D voetgangers geen voorrang verlenen 
 
 

Tekst 10 
 

1p 43 Wat vermeldt dit weerbericht? 
Er wordt 
A geen sneeuw verwacht. 
B alleen overdag sneeuw verwacht. 
C alleen ’s nachts sneeuw verwacht. 
D zowel overdag als ’s nachts sneeuw verwacht. 
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