Examen VMBO-KB

2016
tijdvak 2
dinsdag 21 juni
13:30 - 15:30 uur

Spaans CSE KB

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 38 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1
1p

1

Hoe kwam het dat vier personen in het water terecht kwamen?
A De remmen van hun auto deden het niet goed.
B Ze duwden elkaar in het water omdat het zo warm was.
C Ze namen een scène op voor een politieserie.
D Ze probeerden aan de politie te ontsnappen.

Tekst 2
1p

2

Welke informatie staat er in alinea 1?
A Er is een boa gevangen in een woonwijk van Asunción.
B Er is een boa ontsnapt uit de dierentuin van Asunción.
C Het lukte de brandweer van Asunción niet om een ontsnapte boa te
vangen.

1p

3

Wat vertelt Maris Llorens in alinea 2?
A De Anaconda van Paraguay is een boa die weinig voorkomt.
B De boa is ongevaarlijk, als je hem met rust laat.
C De boa leeft gescheiden van andere slangen in de dierentuin.

Tekst 3
2p

4

Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt
met alinea 1.
1 Pitbull woont sinds kort in Miami.
2 Pitbull verkoopt zijn imago heel goed.
3 Pitbull is openhartig over hoeveel geld hij verdient.
4 Pitbull heeft meerdere bronnen van inkomsten.

1p

5

Lees alinea 2.
Wat wordt er in de regels 22-26 (“Hasta … estilo.”) verteld over Pitbull en
zijn uiterlijk?
Pitbull
A vindt het niet leuk dat hij kaal is.
B vindt het vervelend als mensen zijn kledingstijl imiteren.
C vindt mode niet interessant.
D vindt zijn uiterlijk belangrijk.
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1p

6

In alinea 2 geeft Pitbull adviezen aan mensen die artiest willen worden.
 Schrijf er twee op.

1p

7

Lees alinea 3.
Wat heeft Pitbull gedaan om succesvoller te worden?
Hij heeft
A originele thema’s in zijn teksten verwerkt.
B Spaanse woorden toegevoegd aan zijn Engelse liedjes.
C verschillende muziekstijlen gemengd.
D woorden gebruikt die makkelijk te onthouden zijn.

1p

8

Wat wordt er in alinea 4 geschreven over “artistas conocidos” (regel 49)?
Deze bekende artiesten
A hebben een heel andere muziekstijl dan Pitbull.
B hebben Pitbull geholpen om succesvol te worden.
C willen met Pitbull samenwerken.
D zijn oude bekenden van Pitbull.

Tekst 4
1p

9

Lees alinea 1.
Over welk onderwerp geeft alinea 1 geen informatie?
A over de familie van Pepa
B over de handicap van Pepa
C over de leeftijd van Pepa
D over het werk van Pepa

1p

10

Lees alinea 2.
Op welke manier heeft Pepa last gehad van haar handicap?
Door haar handicap
A begreep ze haar baas niet goed.
B kon ze haar studie niet afmaken.
C vond ze geen baan.
D werd ze niet toegelaten tot de universiteit.

1p

11

Wat wordt er verteld in de regels 11-14 (“Le … proyecto.”)?
De ontwerpen van Pepa zijn geïnspireerd op tekeningen gemaakt door
vrienden.
B Pepa kreeg kunstvoorwerpen van haar vrienden om via haar website
te verkopen.
C Pepa kwam op het idee om een eigen bedrijf te beginnen door de
tekeningen die zij maakte voor haar vrienden.
A
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1p

12

Wat vertelt Pepa in de regels 14-19 (“Solicité … concluye.”) over de
subsidie die zij heeft aangevraagd?
A Ze heeft al een deel van de subsidie ontvangen.
B Ze is te jong om in aanmerking te komen voor subsidie.
C Ze krijgt geen subsidie omdat haar bedrijf al bestaat.
D Ze wacht nog op het toegekende subsidiebedrag.

1p

13

Lees alinea 4.
Hoe wordt het bedrijf van Pepa gepromoot?
door
A advertenties in de lokale krant
B mond-tot-mondreclame
C promotiefilmpjes op internet

1p

14

Wat staat er in alinea 5 over Pepa?
A Door haar handicap kan ze niet reizen.
B Waardering voor haar werk vindt ze belangrijker dan geld verdienen.
C Ze denkt dat haar bedrijf lang zal bestaan.
D Ze verdient haast niets met haar bedrijf.

Tekst 5
1p

15

Waar is deze pagina van de website www.atapear.com voor bedoeld?
Via deze pagina kun je
A een klacht indienen over een restaurant.
B een reservering maken bij een restaurant.
C je bestelling plaatsen bij A tapear.
D je mening geven over de site van A tapear.

1p

16

Wie is Silvina?
Ze is
A een medewerkster van A tapear.
B eigenaresse van een tapasbar in Argentinië.
C iemand die de recepten van de website wil uitproberen.

Tekst 6
1p

17

Lees de inleiding.
 Waarom is Fátima de “sensación” van de Spaanse indoor
atletiekkampioenschappen?
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1p

18

Lees alinea 1.
Wat zegt Fátima over haar toekomst?
A Ze vindt zichzelf nog te jong om te weten wat ze wil.
B Ze wil in ieder geval verder met haar atletiekcarrière.
C Ze wil na haar middelbare school verder studeren.

2p

19

Geef van elke bewering aan of deze bewering wel of niet overeenkomt
met wat er in alinea 2 staat.
1 Fátima kent veel getalenteerde atleten.
2 In de atletiek wordt veel geld verdiend.
3 Fátima wil meedoen met de Olympische Spelen.
4 Fátima wil nog vaker trainen dan ze al doet.

1p

20

Lees alinea 3.
Waardoor kan Fátima haar sport en school combineren?
Doordat
A haar docenten rekening houden met haar sportcarrière.
B ze de maandag na een belangrijke wedstrijd vrij krijgt.
C ze de vierde klas in twee jaar mag doen.

1p

21

Lees alinea 4.
Wat zegt Fátima over haar vriendinnen?
A Die hoeven minder te letten op de tijd en op wat ze eten.
B Die vinden het jammer dat ze altijd vroeg naar bed moet.
C Die zijn tijdens het uitgaan erg zorgzaam voor haar.

1p

22

Lees alinea 5.
Wanneer besloot Fátima aan atletiek te gaan doen?
A Nadat buurtkinderen haar hadden meegevraagd naar de lokale
atletiekclub.
B Nadat haar vader haar een keer had meegenomen naar een
atletiekwedstrijd.
C Nadat ze had gezien dat kinderen op de atletiekbaan in de buurt
zoveel plezier hadden.

1p

23

Lees alinea 5.
Welke goede raad heeft Fátima van haar trainers gekregen?
A “Accepteer hulp van anderen.”
B “Houd vol ook als het tegenzit.”
C “Word niet zenuwachtig.”
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Tekst 7
1p

24

Lees alinea 1.
Wat is het doel van de website Compartoplato.es?
A arme mensen in de wijk te eten geven
B een maaltijdservice voor buurtbewoners aanbieden
C informatie geven over gezonde voeding
D recepten uitwisselen met buren

2p

25

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering
wel of niet overeenkomt met alinea 2.
1 Je schrijft je online in om eten te bestellen of aan te bieden.
2 De kok stuurt je een mail waarin staat waar je je eten kunt afhalen.
3 De website berekent de prijs van het eten.
4 Je moet zelf iets meebrengen om je eten in mee te nemen.

1p

26

Lees alinea 3.
Wanneer kregen Marieke Hart en Jan Thij Bakker het idee
Compartoplato.es op te zetten?
A toen ze bij de buurvrouw aten
B toen ze de buurvrouw hielpen in de keuken
C toen ze hun buren leerden kennen tijdens een barbecue
D toen ze zagen dat een buurman eten weggooide

1p

27

Wat is de functie van alinea 4?
de tekst samenvatten
een voorbeeld geven
nieuwe informatie geven

A
B
C

Tekst 8
1p

28

Welke informatie geeft de eerste alinea?
hoe het pas geopende skatepark in Xàbia eruit ziet
hoeveel je moet betalen om in Xàbia te mogen skaten
waarom veel gemeenten geen skatepark willen
wat de geschikte wijken in Xàbia zijn om te skaten

A
B
C
D
1p

29

Lees alinea 2.
Wat wil de gemeente Xàbia bereiken?
De gemeente wil
A de jeugd laten meedenken over haar beleid.
B de problemen van jongeren oplossen.
C haar politiek uitleggen aan de jeugd.
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2p

30

Geef voor elk van de beweringen aan of deze bewering wel of niet
overeenkomt met wat er in alinea 3 staat.
1 Voetballen in het skatepark is toegestaan.
2 Kinderen jonger dan 8 jaar mogen alleen onder toezicht gebruik
maken van het skatepark.
3 In de winter mag je na 21 uur het skatepark niet meer gebruiken.

Tekst 9
1p

31

Lees alinea 1.
Wat voor tv-programma is Generación Rock?
A Het is een muzikaal overzicht van bekende rockgroepen uit de
jaren ’70.
B Het is een show waarin Melendi samen met een koor rocknummers
van de Rolling Stones zingt.
C Het is een talentenjacht waar alleen bejaarden aan mee mogen doen.

1p

32

Wat wordt er in alinea 2 verteld over de deelnemers van het programma
Generación Rock?
A Ze kunnen met dit programma hun grote droom realiseren.
B Ze traden ook al op in de jaren ’70 van de vorige eeuw.
C Ze vinden de oude rocknummers veel beter dan de moderne.

2p

33

Geef van elk van de volgende beweringen over Melendi aan of deze
bewering wel of niet overeenkomt met alinea 3.
1 Melendi is begonnen als leraar op een muziekschool.
2 Melendi heeft een keer het programma La Voz gewonnen.
3 Melendi besteedt zijn tijd vooral aan het geven van concerten.

1p

34

Lees alinea 4.
 Op welke manier wordt het programma Generación Rock afgesloten?

Tekst 10
1p

35

Wat vraagt Rubén aan Inkanatural?
Hij vraagt
A of cocathee ook via een Spaanse website te koop is.
B of hij cocathee mag drinken in Spanje.
C waar hij cocathee kan kopen in Spanje.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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2p

36

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering wel of
niet overeenkomt met het antwoord van Inkanatural.
1 Cocathee is verboden in Spanje omdat het als een drug wordt gezien.
2 Cocathee wordt gemaakt van bladeren van de cocaplant.
3 Cocathee helpt tegen hoogteziekte.
4 Inkanatural maakt veel reclame in Spanje voor cocathee.

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 11
1p

37

In de tekst staan vijf adviezen over hoe je je concentratievermogen kunt
verbeteren.
 Wordt het spelen van computerspelletjes geadviseerd?
Zo ja, schrijf het kopje op waaronder het advies staat.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.

Tekst 12
1p

38

Je brengt de kerstdagen door in Barcelona en je wilt wat cadeautjes
kopen.
 Staat in deze folder waar je terecht kunt?
Zo ja, schrijf de naam van het winkelcentrum op.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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