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Havo Russische taal (ERK A2)
College-examen schrijfvaardigheid
Bijgaande examenopgave bestaat uit:
•

één schrijfopdracht

Aanwijzingen
• Let op de lay-out: alinea’s, witregels, kantlijnen.
• Gebruik minimaal 200 woorden.
• Vermeld het aantal gebruikte woorden in de rechterbovenhoek.
• Gebruik, indien nodig, een woordenboek.
• Denk aan adressering, datum en aanhef. Deze tellen niet mee voor het
aantal woorden. Denk ook aan een correcte afsluiting.

Beoordeling
De schrijfopdracht wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:
• inhoud en aantal woorden
• grammatica
• woordenschat
• spelling
• samenhang

Veel succes!
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http://i-bike-msk.ru

Situatie
Je bent een groot fietsliefhebber en je maakt graag fietstochten (совершать
велотуры) in binnen- en buitenland. Op internet heb je gelezen dat in Moskou
enkele keren per jaar een ‘Московский велопарад’ wordt georganiseerd, een
fietstocht van 30 kilometer rondom het centrum van de stad, met vele
duizenden deelnemers. Het doel is om in de hoofdstad meer aandacht te
vragen voor de fiets als vervoermiddel en voor de aanleg van meer en betere
fietspaden.
In september wordt weer een fietstocht georganiseerd en je bent van plan om
mee te doen. Je schrijft een e-mail aan je Russische vriend Pavel die in
Moskou woont en met wie je vorig jaar zomer fietsend door Nederland hebt
getrokken.

Opdracht
Schrijf een e-mail aan Pavel en verwerk daarin de volgende punten.
1.

Begroet Pavel informeel en vraag hoe het met hem gaat.

2.

Vertel hoe het met jou gaat en vertel twee leuke dingen die je
pasgeleden hebt meegemaakt.

3.

Verwijs naar de aankondiging op internet van de ‘Московский
велопарад’ en vertel waarom je mee wilt doen.

4.

Stel Pavel voor om ook deel te nemen aan deze fietstocht en bedenk wat
jullie daarna kunnen doen in Moskou. Noem twee activiteiten.

5.

Beschrijf waarom je de laatste maanden weinig tijd hebt gehad om lange
fietstochten te maken en geef hiervoor twee redenen.
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6.

Haal herinneringen op aan jullie fietstochten door Nederland en noem
twee voorvallen waaraan je nog steeds met veel plezier terugdenkt en
twee voorvallen die je minder geslaagd vond. Blik in verband hiermee
vooruit naar de ‘Московский велопарад’.

7.

Noteer twee zaken die je zeker niet mag vergeten te regelen voor je
vertrek naar Rusland.

8.

Sluit de e-mail op een passende manier af.
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