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Engels CSE GL en TL

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.
Achter het correctievoorschrift zijn twee aanvullingen op het correctievoorschrift
opgenomen.

Dit examen bestaat uit 41 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 45 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 Engels antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1
1p

1

Wat was het doel van de actie van het bedrijf Meralco?
A de duurzaamheid van zijn producten benadrukken
B de sympathie voor het bedrijf bij klanten vergroten
C een veilige tas voor het vervoer van apparatuur promoten
D oproepen om energie-verspillende apparaten te vervangen

Tekst 2
1p

2

Welke bewering over ijsberen wordt in het artikel gedaan?
A IJsberen vallen alleen aan als men in hun territorium komt.
B IJsberen vallen vooral aan om hun jongen te beschermen.
C IJsberen zijn eigenlijk minder agressief dan men denkt.
D IJsberen zijn gevaarlijker dan de meeste andere roofdieren.

Tekst 3
2p

3

Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de
inhoud van de tekst.
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage.
1 Met sponsorgeld zorgt Centrepoint ervoor dat dakloze jongeren af en
toe een nacht kunnen doorbrengen in een B&B.
2 Als sponsor kun je uit een bestand kiezen welke jongere je wilt
ondersteunen.
3 De sponsor krijgt informatie over zowel de kamer als de jongere die
erin verblijft.
4 Als je meerdere kamers sponsort, krijg je korting.

Tekst 4
1p

4

Why does the writer mention a headline in paragraph 1?
to demonstrate a positive approach towards dealing with setbacks
to mention the tendency of soccer fans to remain dissatisfied
to praise the fact that the British usually stay calm and civilised
to stress that soccer players depend on encouraging press coverage

A
B
C
D
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1p

5

1p

6

Kies bij 5 in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A denial of
B dislike of
C indifference to
D response to
What is the main function of paragraph 3?
to contradict the main point made in this text
to give new information about the main point made in this text
to illustrate the main point made in this text
to put the main point made in this text in a scientific context

A
B
C
D
1p

7

Kies bij 7 in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A In other words,
B On top of this,
C To the contrary,

1p

8

Which of the following is meant with ‘occasional bumps’ in the last
sentence?
A disappointing moments
B rare experiences
C regular conflicts
D unreachable goals

Tekst 5
1p

9

What becomes clear about a robbery from paragraphs 1 and 2?
A It proves that safes can be opened with garden equipment.
B It succeeded because Tesco employees provided inside information.
C It was carried out by a group of skilled and patient criminals.
D It was so remarkable that it has since been turned into a film script.

1p

10

Kies bij 10 in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A alarming
B copied
C noisy
D pointless
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1p

11

What do Eccles (see paragraph 1) and Levenshulme (see paragraph 4)
have in common according to the text?
Both towns have
A been targeted by the same group of criminals.
B fallen victim to a similar sort of crime.
C had security problems with Tesco shops.
D invested in special training for the police force.

1p

12

What is the function of paragraph 5?
A to explain why the police is under pressure to solve the crime
B to make clear why the scene of the crime was not protected at the time
C to point out that the timing of the robbery was planned beforehand

1p

13

‘Police said they were appealing for anyone with information to contact
them.’ (begin alinea 6)
Welke van de volgende vragen stelt de politie niet, volgens alinea 6?
A Wie heeft er mensen gezien met aarde op hun kleren in de buurt van
de plaats delict?
B Wie heeft er mensen verdacht zien rondhangen op of in de buurt van
de plaats delict?
C Wie heeft in zijn of haar omgeving horen praten over het graven van
een tunnel?
D Wie heeft mensen gezien die op onverklaarbare wijze besmeurd
waren met verf?

Tekst 6
2p

14

‘What happened to the sparrows?’ (titel)
 Welke twee oorzaken worden er genoemd voor het feit dat er steeds
minder mussen zijn?
Geef antwoord in het Nederlands.

Tekst 7
2p

15

In de tekst zijn vier woorden weggelaten ( a , b , c en d ).
 Kies voor elk gat het juiste woord uit de volgende mogelijkheden:
1 bitter
2 fresh
3 kid-friendly
4 picky
5 traditional
Schrijf de nummers achter de letters in de uitwerkbijlage.
Let op: er blijft één woord over.
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1p

16

Which of the following is true, according to this text?
A Brussels sprouts can contain harmful substances.
B Oranges are less beneficial to one’s health than assumed.
C People have a natural resistance to certain flavours.
D Young children do not like to eat green vegetables.

Tekst 8
1p

17

‘The man to my right buries his head in his hands.’ (einde alinea 1)
Welk van de volgende citaten geeft hiervoor een verklaring?
A ‘he agreed to teach me the tricks of the commentary trade’ (alinea 2)
B ‘I’m clearly living up to his low expectations of me.’ (alinea 2)
C ‘The pressure of getting it right can be immense.’ (alinea 3)

1p

18

“you have to mask it and try to sound as calm as possible.” (alinea 3)
 Welke zin uit alinea 3, 4 of 5 maakt duidelijk dat het Simon Holt goed
lukt om rustig over te komen?
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin.

1p

19

How does Simon Holt prepare for a race, according to paragraph 4?
by meditating just before he has to begin his commentary
by memorising the appearances of the horses in the race
by reading specialised magazines to distract his mind
by writing down bits of information in an old notebook

A
B
C
D
1p

20

1p

21

Wat maakt het onder andere voor de schrijfster zo moeilijk om een
paardenrace te voorzien van commentaar, volgens alinea 5?
1 De paarden hebben ingewikkelde namen.
2 De volgorde van de wedstrijden wordt pas vlak voor aanvang bekend
gemaakt.
A Alleen 1 is juist.
B Alleen 2 is juist.
C Zowel 1 als 2 is juist.
D Geen van beide is juist.
How does paragraph 6 connect to paragraph 5?
It contradicts what is said in paragraph 5.
It expands on what is said in paragraph 5.
It illustrates what is said in paragraph 5.
It modifies what is said in paragraph 5.

A
B
C
D
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1p

22

“to build up to a crescendo.” (einde alinea 7)
 Welke zin uit alinea 4, 5 of 6 legt uit waarom je dit nodig kunt hebben?
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin.

1p

23

Kies bij 23 in alinea 8 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A chaotic
B hasty
C imperfect
D relaxed
E sensitive

1p

24

‘and I mumble and mutter my way through six minutes of a race’ (alinea 9)
 Welke alinea maakt voor het eerst duidelijk dat de schrijfster het
moeilijk vond om de race van commentaar te voorzien?
Noteer het nummer van deze alinea.

1p

25

What drives Simon Holt to keep on doing such a difficult job, according to
paragraph 10?
A He is very fond of horses and likes spending time with them.
B He likes helping new riders start a racing career.
C He loves having the best view to watch the races.
D He makes profits from having inside information on horses.

Tekst 9
1p

26

Kies bij 26 in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A interfere
B protest
C retreat

1p

27

Which of the following descriptions fits Rose Rouse best, based on
paragraphs 2 and 3?
She is
A ambitious and dominant.
B careful and modest.
C outgoing and resourceful.
D silent and wise.
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1p

28

What becomes clear about Harlesden in paragraph 4?
A It has been transformed into a popular London tourist attraction.
B It has developed into a rather diverse and vivid neighbourhood.
C It has opened large department stores to attract foreigners.
D It has turned into a dismal place that people avoid with reason.

1p

29

What is the function of paragraph 5?
A to explain why some people still refuse to live in Harlesden
B to give an example of what went wrong with Harlesden
C to make clear that locals are also working to improve Harlesden
D to stress what still needs to be done to change Harlesden

1p

30

“If they can afford it,” (paragraph 6)
What becomes clear from this remark by Leroy Simpson?
A Banks are reluctant to provide mortgages for houses in Harlesden.
B Former residents of Harlesden are familiar with its drawbacks.
C Harlesden is turning into a fashionable and attractive area.
D Simpson’s parents have unsuccessfully tried to sell their house.

1p

31

“Because we keep ourselves to ourselves, we’ve become isolated.”
(alinea 6)
 In welke alinea is dit aspect al eens benoemd?
Noteer het nummer van deze alinea.

Tekst 10
1p

32

‘all while hauling a ton of bricks.’ (eerste alinea)
 Wat is de reden voor Jim Dreyer om stenen mee te slepen?
Geef antwoord in het Nederlands.

2p

33

Geef van elke bewering over Jim Dreyer aan of deze juist of onjuist is
volgens de tekst.
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage.
1 Hij wordt tijdens zijn tocht voorzien van eten en drinken door een
ploeg die meevaart.
2 Hij gaat deze uitdaging aan om reclame te maken voor zijn bedrijf.
3 Hij draagt tijdens de zwemtocht een speciaal voor hem ontworpen pak.
4 Hij verwacht geen problemen tegen te komen tijdens deze tocht.

1p

34

Uit welke zin blijkt dat Jim Dreyer ervan overtuigd is dat zijn tocht zal
slagen?
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin.
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Tekst 11
1p

35

Kies bij 35 in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A people hate to fill out
B that come as a surprise
C we know the result of
D which are very popular

1p

36

‘a cut in air passenger duty’ (einde alinea 1)
Welke van de volgende citaten uit de tekst legt nog eens uit wat dit
betekent?
A ‘the cost is shaved a bit’ (alinea 2)
B ‘some parents will still choose to take their kids away when they
should be in the classroom’ (alinea 2)
C ‘you’ll have to shell out a lot more cash’ (alinea 3)
D ‘your life will be a lot less convenient’ (alinea 3)

1p

37

‘you’ve already made one big choice’ (alinea 3)
 Welke keuze wordt hier bedoeld?
Geef antwoord in het Nederlands.

Tekst 12
1p

38

What is the main aim of the exhibition?
A to attract people interested in fictional crimes
B to create awareness for the work of crime fighters
C to raise extra money to fund a special crime unit
D to warn the public for tricks used by criminals

1p

39

Kies bij 39 in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A After all
B Also
C In short
D Still
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Tekst 13
1p

40

Wat wordt duidelijk uit deze tekst?
A Het menselijk brein is eigenlijk ongeschikt om lange-termijnbeslissingen te nemen.
B Lastige taken uitstellen tot het laatste moment verbetert vaak het
uiteindelijke resultaat.
C Mensen ondergaan onvermijdelijke pijnlijke ervaringen het liefst maar
zo snel mogelijk.
D Plezierige momenten worden vaak eerder vergeten dan pijnlijke
momenten.

Tekst 14
1p

41

Welke conclusie komt overeen met het antwoord van Ed?
A Het heeft veel nadelen om een relatie te hebben met iemand die een
hond heeft.
B Het is uit hygiënisch oogpunt verstandiger om mensen te knuffelen
dan te zoenen.
C Hondenbezitters beseffen vaak niet dat het onprettig is om met hen te
zoenen.
D Mensen die door een hond gelikt worden in hun gezicht, kunnen daar
ziek van worden.

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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