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   tijdvak 1 
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Italiaanse taal elementair leesvaardigheid 

 
 
College-examen schriftelijk  
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1. Vakspecifieke regels 
Voor dit examen kunnen maximaal 25 scorepunten worden behaald. 
Het cijfer wordt berekend aan de hand van de omzettingstabel. 
 
2. Beoordelingsmodel 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
Bij open vragen wordt de score apart vermeld. 
 

Vraag Antwoord Score  

1 C 1 pt 

2 1. Hij schenkt ‘s morgens de 
eerste glimlach.  

2. Hij zorgt voor vijf minuten 
pauze op drukke dagen. 

3. Hij maakt het mogelijk dat 
vrienden elkaar kunnen 
ontmoeten. 

4. Hij is erbij als er bij allerlei 
gelegenheden getoost wordt. 

5. Hij vindt het niet belangrijk 
wie je bent of wat je doet. 

6. Hij beurt je op als je boos 
bent. 

7. Hij troost je met warme 
chocolademelk. 

8. Hij lacht met je mee als je 
blij/verheugd bent. 

9. Hij luistert naar je. 
10. Hij geeft je een duwtje in de 

rug /spoort je aan met een 
aperitivo. 

11. Hij weet dat hij je met een 
klein gebaar geholpen heeft. 
 

6 goed = 3 pt 
5-4 goed = 2 pt 
3-2 goed = 1 pt 
Minder = 0 pt 

3 B 1 pt 

4 D 1 pt 

5 B 1 pt 
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6 1. Vanaf januari 2021 is het 

verboden om op minder dan 
10 meter van een andere 
persoon te roken.  

2. En vanaf 2025 wordt het ook 
verboden om in alle openbare 
ruimtes in de openlucht te 
roken. 

2 goed = 2 pt 
1 goed = 1 pt 

7 Zinnen 1-2-6-9-10 zijn goed. 
Zin 3 is fout: moet zijn: van januari 
tot februari. 
Zin 4 is fout: moet zijn: geschikt 
voor mensen die een risico durven 
te nemen en van verrassingen 
houden. 
Zin 5 is fout: moet zijn: met door 
de weeks vertrekken kun je vaak 
besparen. 
Zin 7 is fout: moet zijn: je kunt het 
beste zo vroeg mogelijk boeken. 
Zin 8 is fout: moet zijn: is vaak 
goedkoper. 

5 goed = 3 pt 
4 goed = 2 pt 
3 goed = 1 pt 
Minder = 0 pt 

8 1 nee 
2 nee 
3 nee 
4 ja 
5 ja 
1 moet zijn: de klassieke smaken 
als crème, room en chocola zijn 
het populairst. 
2 moet zijn: Val D’ Aosta 
3 moet zijn: Italianen zeggen nooit 
nee tegen een ijsje. 

5 goed = 2 pt 
4-3 goed = 1 pt 
2 goed = 1 pt 
Minder = 0 pt 

9 B 1pt 
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10 1. Het cv moet kort zijn. 

2. Het cv moet schematisch zijn. 
3. De lay-out moet ruim zijn. 
4. Er moeten aparte titelsecties 
zijn. 
5. Je moet een leesbaar lettertype 
gebruiken zoals Arial of Verdana.  
6. Je moet dezelfde lettergrootte 
voor het hele document 
gebruiken.   
7. Je kan titels onderscheiden 
door ze vetgedrukt te maken. 
6. Er moeten geen spelfouten in 
zitten. 
7. Gebruik hetzelfde lettertype en 
lay-out voor de sollicitatiebrief. 
 

4 goed = 2 pt 
3-2 goed = 1 pt 
Minder = 0 pt 

11 B 1pt 

12 1-E, 2-C, 3-G, 4-D, 5-B, 6-A 
F blijft over 

6 goed = 3 pt  
5-4 goed = 2 pt 
3-2 goed = 1 pt 
Minder = 0 pt 

13 1-D, 2-D, 3-A, 4-B, 5-A, 6-D, 7-C, 
8-C, 9-B, 10-B 

10-9 goed = 3 pt 
8-7-6 goed = 2 pt 
5-4-3 goed = 1 pt 
Minder = 0 pt 

14 Op de poster wordt verwezen naar 
het achterlaten van afval in de 
openbare ruimte. Als je dat doet, 
krijg je een boete en een 
strafrechtelijke klacht. 

1pt 

 Totaal  25 punten 
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3. Omzettingstabel   CESUUR:  65% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Bronvermeldingen (alle teksten zijn bewerkt) 
 
Schrijfvaardigheid: Advertentie op de site van www.ciaocomo.it 
Leesvaardigheid: 
Tekst 1: Donna Moderna 
Tekst 2: www.varesenews.it 
Tekst 3: Venerdí di Repubblica 
Tekst 4: La prealpina 
Tekst 5: Donna Moderna 
Tekst 6: Huffingtonpost.it 
Tekst 7: Internazionale.it 
Tekst 8: Donna Moderna 
Tekst 9: Newsbiella.it 
 
 
 
 
 
Deze college-examenopgave is primair ontwikkeld ten behoeve van de 
afname in het kader van het staatsexamen in het voortgezet onderwijs. Ten 
aanzien van het oorspronkelijk werk van derden, opgenomen in de centrale 
examenopgave, bestaat geen onvoorwaardelijke overnemingsvrijheid; alle 
auteursrechten, ook die bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet, worden 
voorbehouden.  

score cijfer  score cijfer 
25 10  12 4,3 
24 9,5  11 4 
23 9  10 3,8 
22 8,5  9 3,5 
21 7,9  8 3,2 
20 7,4  7 2,9 
19 6,9  6 2,7 
18 6,4  5 2,4 
17 5,9  4 2,1 
16 5,4  3 1,8 
15 5,2  2 1,6 
14 4,9  1 1,3 
13 4,6  0 1 


