
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

“ïî÷óâñòâóåò: åñòü” (r. 15)
1p 1 ■ Wat “is” er dan?

“ïåðâûé ðàç ïîöåëîâàëèñü” (r. 17)
1p 2 ■ Hoe lang kenden Valentina en Vasili elkaar toen ze elkaar voor het eerst kusten?

“âåðíîñòü” (r. 25)
2p 3 ■ Beschrijf in enkele woorden het voorbeeld van trouw dat Valentina geeft.

1p 4 ■ ×òî ëó÷øå âñåãî ïîñòàâèòü ïåðåä ñëîâîì “Âàñÿ” (ñòð. 35)?
A Koíå÷íî,
B K cîæàëåíèþ,
C K c÷àñòüþ,

1p 5 ■ Welk uiterlijk kenmerk van Valentina wordt zowel door Valentina zelf als door Vasili
genoemd?

“Âàëÿ ãîðÿ÷àÿ.” (r. 60)
Vasili zegt dat Valentina nogal heetgebakerd is.

2p 6 ■ Noteer in het Nederlands twee concrete voorbeelden hiervan. (r. 8–45)

1p 7 ■ Kàê Âàëåíòèíà è Âàñèëèé ðåøàþò ïðîáëåìû? (ñòð. 58–63)
A Âàëåíòèíà áåð¸ò èíèöèàòèâó è èùåò ðåøåíèÿ.
B Âàñèëèé áåð¸ò èíèöèàòèâó è èùåò ðåøåíèÿ.
C Îíè èäóò íà êîìïðîìèññ.
D Îíè íè÷åãî íå äåëàþò è ïðîñòî ìîë÷àò.

“ÂÌÔ” (r. 69)
1p 8 ■ Waar is dit de afkorting van?

Noteer het antwoord in het Russisch of Nederlands.

1p 9 ■ Ïî÷åìó Âàñèëèé ðåøèë ñòàòü ìîðÿêîì?
A Åãî äðóã óãîâîðèë åãî.
B Îäíà ïåñíÿ ýòî åìó ïîäñêàçàëà.
C Ýòî áûëà åãî äåòñêàÿ ìå÷òà.
D Ýòî íå ñòàíîâèòñÿ ÿñíî èç òåêñòà.

1p 10 ■ Â êîíöå òåêñòà Âàñèëèé îòâå÷àåò: “Ïîêà íåò.” è, íàâåðíîå, ëèöî ó íåãî
A âåñ¸ëîå.
B ãðóñòíîå.
C íåðâíîå.
D ñòðîãîå.
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Tekst 2 

Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p 11 ■

A Èòàê,
B Îäíàêî,
C Ïîòîìó ÷òî

1p 12 ■

A òâîåãî ìóæà
B òâî¸ ëèöî
C òâîþ ñâàäüáó

1p 13 ■

A åìó
B èì
C ìíå

1p 14 ■

A êîíå÷íî
B ê ñîæàëeíèþ
C íàêîíåö

1p 15 ■

A âòðå÷àòüñÿ ñ äðóçüÿìè
B çàðàáàòûâàòü äåíüãè
C ïîñòóïàòü â óíèâåðñèòåò

1p 16 ■

A èíñòèòóò
B êâàðòèðó
C ìóæà
D ðàáîòó

1p 17 ■

A áîãàòîé
B áîëüøîé
C ìóçûêàëüíîé

1p 18 ■

A áîþñü
B ëþáëþ
C ñîâåòóþ

1p 19 ■

A ìîëîä¸æü ñëåäóåò ìîäå
B íóæíà ëþáîâü 
C ÿ âñå ýòî äåëàþ

1p 20 ■

A òàêèõ ëþäåé
B òàêèõ ìîìåíòîâ
C òàêèõ óñïåõîâ
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Tekst 3 

1p 21 ■ Kàêîå èç ñëåäóþùèõ âûñêàçûâàíèé ïðàâèëüíî? (ñòð. 1–11)
1 Èâàí Ãðîçíûé çàêàçàë êàðòèíó ó Ðåïèíà.
2 Kàæäûé çíàåò, ïî÷åìó Èâàí Ãðîçíûé óáèë ñûíà.

A Íè ïåðâîå, íè âòîðîå.
B Òîëüëî ïåðâîå.
C Òîëüêî âòîðîå.
D È ïåðâîå, è âòîðîå.

1p 22 ■ ×òî ëó÷øå âñåãî ïîñòàâèòü ïåðåä ñëîâîì “Ñâèäåòåëeé” (ñòð. 10)?
A Âåäü
B Îäíàêî,
C Ïîýòîìó

1p 23 ■ Â êàêîé ñòðàíå öàðeâè÷ (ñòð. 13), ïî ìíåíèþ Ãðîçíîãî, çàõîòåë çàõâàòèòü
âëàñòü?

A Â Ïîëüøå.
B Â Ïðèáàëòèêå.
C Â Ðîññèè.

De auteur gelooft niet in de eerste versie. Hij geeft hiervoor enkele redenen.
2p 24 ■ Noteer er twee.

1p 25 ■ ×òî ìû óçíà¸ì èç ñòðîê 19–23 î ïîâîäå óáèéñòâà?
A Ãðîçíûé âëþáèëñÿ â æåíó ñûíà è ñûí óçíàë îá ýòîì.
B Æåíà ñûíà èíòðèãîâàëà ïðîòèâ Ãðîçíîãî.
C Öàðeâè÷ âñòàë ïðîòèâ îòöà, êîòîðûé èçáèâàë åãî æåíó.

1p 26 ■ Àâòîð òåêñòà âåðèò âî âòîðóþ âåðñèþ?
A Äà.
B Íåò.
C Ýòî íå ñòàíîâèòñÿ ÿñíûì èç òåêñòà.

1p 27 ■ Ïî÷eìó Ãðîçíûé ðàññeðäèëñÿ íà æeíó ñûíà? (ñòð. 24–29)
A Îíà ãðîìêî ãîâîðèëà âî âðeìÿ ñëóæáû â öeðêâè.
B Îíà ñïàëà âî äâîðöe âî âðeìÿ ñëóæáû.
C Îíà ñïàëà â öeðêâè âî âðeìÿ ñëóæáû.

1p 28 ■ Ïî÷åìó ïåðâàÿ âåðñèÿ ñòàëà îôèöèàëüíîé? (ñòð. 30–33)
A Áèîãðàôàì íóæåí áûë ïîëèòè÷åñêèé ìîòèâ.
B Äàòà “ïîëüñêîé” âåðñèè îêàçàëàñü ïðàâèëüíîé.
C Kàðòèíà Ðåïèíà ïîêàçûâàåò èìeííî ýòó âåðñèþ.

1p 29 ■ Kàê ðåàãèðîâàëè ëþäè íà êàðòèíó? (ñòð. 34–38)
A Ìíîãèå áûëè â øîêe îò ðåàëèçìà êàðòèíû.
B Ïóáëèêà íe îæèäàëà òàêóþ êàðòèíó èìeííî îò Ðeïèíà.
C Òàêàÿ èíòeðïðeòàöèÿ èñòîðèè ïóáëèêå íå ïîíðàâèëàñü.

1p 30 ■ Kaêîãî ÷èñëà óìåð öàðåâè÷?
A 9-ãî íîÿáðÿ.
B 14-ãî íîÿáðÿ.
C 16-ãî íîÿáðÿ.
D 19-ãî íîÿáðÿ.
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Tekst 4 

1p 31 ■ Welk probleem signaleert de tekst wat betreft roltrappen in r. 1–8?

2p 32 ■ Lees de regels 9–20 en geef bij de volgende uitspraken aan of ze in overeenstemming zijn
met de tekst. Noteer op je antwoordblad de letters en schrijf erbij JA of NEE.
a Volgens doktoren is trappen lopen gezond.
b De roltraptreden in warenhuizen verkeren vaak in slechte staat.
c Om één uur worden de roltrappen in warenhuizen stilgezet.

“êàïèòàëüíûé ðåìîíò” (ñòð. 28)
1p 33 ■ Kîãäà áûë êàïèòàëüíûé ðåìîíò â óíèâåðìàãå “Ìîñêâà”? (ñòð. 21–33)

A 6 ëåò íàçàä.
B 36 ëåò íàçàä.
C Ýòî èç òåêñòà íå ñòàíîâèòñÿ ÿñíî.

Lees de regels 28–33 en vul de volgende zinnen aan.
2p 34 ■ De roltrappen werden vroeger onderhouden door ...

Het onderhoud hield onder andere in dat men ...

“äåæóðíûé” (r. 39)
1p 35 ■ Welk probleem signaleert de tekst ten aanzien van dit soort mensen?

“Â Óïðàâëeíèè ... òðóäíî ...” (ñòð. 47–57)
1p 36 ■ Kàêîé âîïðîñ, íàâåðíî, çàäàëè Óïðàâëåíèþ î íîâûõ ýñêàëàòîðàõ íà

Ïóøêèíñêîì ìîñòó?
A “Ïî÷åìó ýòè ýñêàëàòîðû  èäóò òîëüêî ââåðõ?”
B “Ïî÷åìó ýòè ýñêàëàòîðû òàê ÷àñòî ëîìàþòñÿ?”
C “Ïî÷åìó ýòè ýñêàëàòîðû òàêèå îïàñíûå?”

1p 37 ■ Hoe kun je de reactie van de Óïðàâëåíèå het beste karakteriseren?
Hun antwoord is 

A agressief.
B betuttelend.
C klantvriendelijk.
D verontschuldigend.

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

Tekst 5 

Op het internet vond je deze site van een Russische boekwinkel.
Je wilt graag weten hoe je groenten en fruit zelf kunt inmaken.

1p 38 ■ Staat er op deze lijst een geschikt boek?
Zo nee, schrijf op “nee”.
Zo ja, schrijf de prijs op.
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Tekst 6 

Je zoekt iemand die eens per week je flat schoon wil houden.
1p 39 ■ Zit zo iemand tussen deze adverteerders?

Zo nee, schrijf op “nee”.
Zo ja: schrijf het telefoonnummer op.

Tekst 7 

Op een site over ansichtkaarten stond een gastenboek.
Dit zijn twee commentaren uit het gastenboek. Er staan tikfouten in!

1p 40 ■ Hoe reageert Vladimir op het commentaar van Slava?
A enthousiast
B geïrriteerd
C met begrip

Tekst 8 

Op de site van de populaire Tataars-Russische zangeres Alsou vind je o.a. een gastenboek.
Er staan tikfouten in!

1p 41 ■ Wie van de personen maakt zich boos op de anderen?

Tekst 9 

Deze tekst gaat over een wedstrijd in het maken van ijsfiguren.
De tekst begint met de vraag van een lezeres. Het antwoord van de journalist begint met:
“Ñîñòîèòñÿ”.

1p 42 ■ De beste vertaling hiervan luidt:
A Helaas!
B Jawel, hoor!
C U hebt gelijk!

Dat is leuk, in de tekst staat hoe Russen een “publieksprijs” noemen.
1p 43 ■ Citeer dit woord / deze woorden.

Uit de laatste alinea kun je opmaken in welke stad de wedstrijd plaatsvindt.
1p 44 ■ In welke stad vindt de wedstrijd plaats?
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