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Havo Russische taal (ERK A2)
College-examen schrijfvaardigheid
Examenopdracht
Deze examenopgave bestaat uit één schrijfopdracht.

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

Tips






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 de aanhef en een correcte afsluiting. Deze tellen niet mee voor
het aantal woorden.

Veel succes!
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Situatie
Je zoekt een goedkope vakantiebestemming in Rusland, waarbij je je kennis
van het Russisch kunt opfrissen en nieuwe contacten kunt opdoen. Via een
Russische kennis hoor je dat reisorganisatie Volga Travel (Волга Tравел)
boottochten over de rivier de Wolga aanbiedt en voor deze zomer nog op
zoek is naar entertainers1). In ruil voor één week gratis verblijf aan boord
verzorgen de entertainers een vermakelijk avondprogramma voor de veelal
oudere toeristen, bijvoorbeeld met muziek, karaoke of spelletjes.
Je hebt gehoord dat Игорь Павлович Кирсанов de contactpersoon van Volga
Travel is. Je besluit hem een e-mail te schrijven waarin je jezelf aanbiedt als
entertainer tijdens de boottocht.
Opdracht
Schrijf een e-mail aan Игорь Павлович Кирсанов en verwerk daarin de
volgende punten.
1.

Begroet de contactpersoon op gepaste wijze. Vertel iets over jezelf en
hoe je aan zijn gegevens komt.

2.

Noem de reden waarom je deze e-mail schrijft. Noem twee redenen
waarom je de bootreis juist met een Russisch gezelschap wilt maken.

3.

Vertel iets over je hobby’s (pianospelen en zingen) en schrijf enkele
zinnen over iedere hobby.

4.

Noem drie manieren waarop je de mensen op de boot zou kunnen
vermaken en geef een korte beschrijving van elke manier.

5.

Vraag naar de vertrekdata, de duur van de reis en de route van de
boottocht.

6.

Informeer naar de specifieke faciliteiten op de boot om te kunnen
optreden, zoals de aanwezigheid van een piano, microfoons en een
geluidsinstallatie2).

7.

Vertel over twee positieve ervaringen tijdens eerdere reizen naar
Rusland.

8.

Spreek de verwachting uit dat de bootreis met jou erbij succesvol en
plezierig zal verlopen.

9.

Vraag om een spoedige reactie en sluit de e-mail beleefd af.

1)
2)

entertainer = артист
geluidsinstallatie = аудиосистема
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