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    Staatsexamen VWO 

    2021 
tijdvak 1 

dinsdag 11 mei  
13.30 – 15.30 uur 

 
Russische taal schrijfvaardigheid 

 
 
College-examen schriftelijk    
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Vwo 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 
Op de Russische weekendschool in je woonplaats start 
binnenkort de groene themamaand “Сделаем мир 
зеленее!”. Jij hebt voor dit project de taak gekregen een 
Russische milieuorganisatie te vinden die een online lezing1) 
over milieubescherming kan geven. 
Je hebt op internet de vrijwilligersorganisatie “Чистая среда” 
gevonden. Deze organisatie gaat elke week met vrijwilligers 
naar buiten om afval op te ruimen. Ook voeren ze campagne 
om minder plastic te gebruiken.  
 

Je besluit een e-mail te schrijven aan Виктория Михайловна Мартынова, de 
contactpersoon van “Чистая среда”.  
 
Opdracht 
Schrijf een e-mail aan Виктория Михайловна Мартынова en verwerk daarin 
onderstaande punten. 
 

1. Begroet de contactpersoon op gepaste wijze en vertel wat over jezelf.  
 
2. Leg uit hoe het komt dat je Russisch spreekt en geef informatie over de 

Russische weekendschool die je bezoekt. 
 
3. Beschrijf de aanleiding voor je e-mail aan “Чистая среда”: vertel over 

het milieuproject op je Russische weekendschool en vermeld welke 
activiteiten er zoal zullen plaatsvinden. 

 
4. Vraag of “Чистая среда” een bijdrage aan jullie milieuproject kan 

leveren. Geef een voorbeeld van wat voor een bijdrage dat zou kunnen 
zijn. 

 
5. Leg uit waarom een bijdrage van “Чистая среда” goed in jullie 

milieuproject zou passen.  
 
6. Schrijf wanneer (datum, tijd) de online lezing zou kunnen plaatsvinden.  
 
7. Schrijf voor welk publiek de online lezing is bedoeld en suggereer drie 

onderwerpen voor de lezing. Verwijs hiervoor naar twee 
milieuproblemen in je woonplaats in Nederland. 

 
8. Bespreek de voertaal van de lezing en laat weten of er voor de lezing 

betaald zal worden. 
 
9. Schrijf een afsluitende alinea waarin je laat merken dat je hoopvol 

gestemd bent over de samenwerking en sluit je e-mail beleefd af. 
 

1) online lezing = онлайн лекция 


