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Staatsexamen VWO 

2019 
tijdvak 1 

dinsdag 7 mei  
13.30 – 15.30 uur 

 
Russische taal schrijfvaardigheid 

 
 
College-examen schriftelijk  
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Vwo 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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Situatie 
 
Je bent een actief lid van de 
Dierenbescherming in Nederland. Je 
voert strijd tegen het gebruik van dieren 
voor experimenten (опыты на 
животных) en doet mee aan projecten 
om opvangcentra voor zwerfdieren 
(приюты для бездомных животных) 
te bouwen. Ook zamel je geld in voor de activiteiten van de 
Dierenbescherming. 
 
Via een Russische vriend hoorde je over het bestaan van het Moskouse 
Centrum voor Dierenrechten “Вита”. Op de website van “Вита” zag je dat er 
deze zomer verschillende activiteiten zijn waarvoor vrijwilligers gezocht 
worden. 
  

 

http://www.vita.org.ru/about-us.htm 

Возможные варианты волонтёрской деятельности для “Виты”: 
 

 

1. ремонт приютов; 
2. уборка приютов; 
3. летний фестиваль животных 

 

4. перевод текстов вебсайта на 
английский; 

5. дизайн плакатов / листовок; 
6. работа водителем. 

 

 
Je bent wel geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij “Вита” en je besluit een  
e-mail te sturen naar Nikita Aleksandrovitsj Ryzjov (Никита Александрович 
Рыжов), de contactpersoon van het centrum. 
 
Opdracht    
 
Schrijf een e-mail in het Russisch aan Nikita Aleksandrovitsj Ryzjov en 
verwerk daarin onderstaande punten. 
 
1.   Begroet de heer Ryzjov formeel, stel jezelf voor met je naam, leeftijd en  
  nationaliteit. Vertel over je opleiding en leg uit hoe je Russisch geleerd 
 hebt. 
 
2.  Beschrijf hoe je over het bestaan van “Вита” hoorde en meld je aan als 
 vrijwilliger voor komende zomer. Motiveer waarom je je als vrijwilliger  
 opgeeft. 
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3. Beschrijf het werk dat je voor de Nederlandse Dierenbescherming doet  
 en geef twee voorbeelden van activiteiten waaraan je deelgenomen hebt. 
 
4. Beschrijf minstens twee activiteiten van de lijst die je op de website  
 “Вита” las waaraan jij een bijdrage zou kunnen leveren. Leg bij elke  
 activiteit uit waarom je vindt dat jij er geschikt voor bent. Vermeld ook  
 een activiteit waar je niet zo goed in bent. 
 
5. Schrijf een afsluitende alinea waarin je laat merken dat je positief en  
 hoopvol gestemd bent over de mogelijkheid om deze zomer naar  
 “Вита” te komen en sluit je e-mail daarna op een passende manier af. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


