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                                               Correctievoorschrift HAVO 

2022 
tijdvak 1 

woensdag 11 mei  
13.30 – 14.30 uur 

 
Russische 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 open vragen 

1 A 1 pt 

2 elke zaterdag (om 9 uur) 1 pt 

3 gratis 1 pt 

4 A 1 pt 

5 
(registreren en) de (geprinte) 
streepjescode meenemen naar de parkrun 

1 pt 

6 

munten en sieraden 
of: 24 (16) gouden munten, een ring en 
een ketting 
NB Er moet meer dan één element 
genoemd zijn. 

1 pt 

7 C  

8 
Hij krijgt een kwart van de waarde van de 
schat (in (hedendaags) geld). 

1 pt 

9 C  

10 С  

11 B  

12 B  

13 A  

14 
Ze dacht dat de barista dronken was 
(omdat hij zoveel glimlachte). 

1 pt 

15 
Hij klaagde dat hem niet gevraagd was 
welke tekening hij op het schuim van zijn 
koffie wilde. 

1 pt 

16 B  

17 Koersk 1 pt 

18 
tweekamerflat (in hoog gebouw) / 
appartement 

1 pt 

19 vrijstaand huis / eigen huis 1 pt 

20 
Ze hadden last van (het lawaai) hun buren. 
De binnenplaats/de dvor/het terrein bij de 
flat stond altijd vol geparkeerde auto’s.   

Max. 2 pt 
Eén punt per correct 
antwoord. 

21 A  
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22 
Producten die gekoeld en/of bevroren 
vervoerd moeten worden. 

1 pt 

23 €4,99 1 pt 

24 
Ze wil het liefst woonruimte waarin ook 
haar hond welkom is. 

1 pt 

 
 
3. Omzettingstabel  (voor 25 scorepunten: cesuur 65%) 
 
score cijfer  score cijfer 
25 10  12 4,3 
24 9,5  11 4 
23 9,0  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 
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4. Bronvermeldingen (alle teksten zijn bewerkt) 
 
Tekst 1 
https://www.parkrun.ru/gorkypark/ 
 
Tekst 2 
https://nn.by/?c=ar&i=268827&lang=ru 
 
Tekst 3 
http://www.websmi.by/2021/02/rabotayu-na-perspektivu-budni-barista/ 
https://pikabu.ru/@mist114 
https://pikabu.ru/story/istorii_barista_otzyiv_8300993 
 
Tekst 4 
https://aif.ru/realty/price/pobeg_iz_cheloveynika_pochemu_lyudi_iz_kvartir_pe
rebirayutsya_v_chastnye_doma 
 
Tekst 5 
 https://nashonline.nl/ru/dostavka 
 
Tekst 6  
https://www.facebook.com/groups/1755040081415352 
post van 2 juli 2021 om 12.10 u. 
 
 
 
 
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. 
 


