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Engels

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 41 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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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 Praise for Zara Phillips
1p

1

Which of the following is in accordance with the point made by Susan Garvin in
her letter?
A Female royals should be reported on just as respectfully as anyone else by
the press.
B She herself would only write an article about royals if they had done
something worth mentioning.
C The Guardian Weekly should have focused on Zara Phillips’s achievements
rather than on her background.
D Zara Phillips deserves praise for not letting her royal status get in the way of
her sports career.

Tekst 2 The flip side of Internet fame
1p

2

How is the subject matter of the article introduced by the author in paragraph 1?
A By explaining what her personal interest is in the subject.
B By giving one example of what the subject is about.
C By highlighting the comical aspects of the subject.
D By putting the subject in a historical perspective.
E By warning about the dangers attached to the subject.

1p

3

Welk woord uit alinea 2 geeft kernachtig aan wat “The Flip Side of Internet
Fame” (titel) is?
Noteer dit woord (in het Engels of in het Nederlands).

1p

4

What is the main function of paragraph 3?
A To condemn the methods used for shaming people in public.
B To emphasise the importance of public shaming for a society.
C To put the issue of public shaming in a broader context.
D To show that public punishments have gradually become less cruel.

2p

5

“the internet is a loose cannon” (alinea 4)
Welke twee verschillende redenen voor deze uitspraak worden in alinea 4
genoemd?
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3p

6

Geef voor elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenstemt met de inhoud van de alinea’s 5, 6 of 7.
1 Amerikaanse bedrijven die sites op het internet aanbieden worden
verantwoordelijk gesteld voor wat gebruikers doen op die sites.
2 In Amerika is het makkelijker om als slachtoffer van internetmisbruik via de
rechter schadevergoeding te krijgen dan in Groot-Brittannië.
3 Mensen die het slachtoffer zijn van internetterreur wordt aangeraden hier
altijd aangifte van te doen.
4 Mensen die hun persoonlijke informatie op het internet zetten, moeten er zelf
voor zorgen dat er geen misbruik van hun gegevens wordt gemaakt.
5 Mensen die via internetsites anderen in een kwaad daglicht zetten lopen
weinig risico hiervoor gestraft te worden.
6 Slachtoffers van internetfraude slagen er steeds vaker in hun geld terug te
krijgen van de mensen die hen opgelicht hebben.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door “wel” of “niet”.

1p

7

What can be concluded from paragraph 8?
The “Star Wars Kid”
A started the first internet hype.
B still remains a Star Wars fan.
C was only in part compensated for his trauma.
D was proven to be mentally disturbed.

Tekst 3 Beatles and the Bard

1p

8

1p

9

“the collection … reference point” (alinea 2)
In welke van de alinea’s 3 tot en met 6 wordt deze bewering in andere woorden
herhaald?
A alinea 3
B alinea 4
C alinea 5
D alinea 6
Welke twee van de volgende elementen worden genoemd als factoren die
bijdroegen aan het succes van het album “Sergeant Pepper’s Lonely Hearts
Club Band”?
1 De hoes van het album.
2 De raadselachtige verwijzingen naar Shakespeare.
3 De liedjes zelf.
4 De tragische dood van één van de leden van de groep.
A 1 en 2
B 1 en 3
C 1 en 4
D 2 en 3
E 2 en 4
F 3 en 4
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Tekst 4 Adults behaving badly
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

1p

1p

1p

1p

10
A
B
C
D

estranged from
familiar with
fascinated by
rejected by

A
B
C
D

determination
reluctance
silliness
tendency

A
B
C

discourage
forbid
promote

A
B
C
D

excused
not checked
not explained
provoked

A
B
C
D

Consequently
In addition
In fact
Similarly

A
B
C

Adults
Parents
Teenagers

11

12

13

14

15
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Tekst 5 Carnival queen
What does paragraph 1 make clear about the writer with regard to princess
Diana?
A He disagrees with the way in which she is portrayed by the media.
B He fails to explain why she became popular with the masses.
C He ignores the fact that she is praised for doing so much charity work.
D He objects to the fact that her private life is being discussed so publicly.
E He stresses the fact that she never behaved like the other royals.

1p

16

1p

17

2p

18

Geef voor elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet in
overeenstemming is met de inhoud van de alinea’s 3 en 4.
1 Diana had begun to influence the Royal family long before her death.
2 Diana’s death forced politicians to deal with multi-cultural problems.
3 Diana was specifically mourned by the white lower-classes.
4 The people in general rather tend to dislike major changes.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door “wel” of “niet”.

1p

19

What is the relation between the remark “Britain’s upper ... relaxed” and the
statement “Even now ... responses.” in paragraph 5?
The statement in the final sentence
A explains the first remark.
B illustrates the first remark.
C modifies the first remark.
D supports the first remark.

1p

20

Which of the following fits the gap in paragraph 6?
A agreed on
B became rich from
C insisted on
D kept from

“But at least ... wrong.” (midden alinea 2)
Welke interpretatie met betrekking tot “Diana week” wordt hier bedoeld?

Tekst 6 One giant leap
1p

21

Which of the following is in line with the article?
A Dangerous predators and harmless frogs share the same environment.
B Frog safaris have become more popular than big-game safaris.
C The Amazulu Game Reserve is home to 110 different species of frogs.
D There is no danger attached to going on frog-tracking safaris.
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Tekst 7 Global warming hotheads…
1p

22

How does the author of the article introduce his topic in the first two
paragraphs?
A He proves that the media tend to present misleading information on global
warming.
B He shows how the public’s feelings of unease about global warming are
played on.
C He urges every member of the public to take preventive measures to stop
global warming.
D He warns the public that the world might be heading towards a disaster due
to global warming.

1p

23

Judging from paragraph 3, to which unwelcome comment is “You can’t say that!”
(paragraph 4, last line) a reply?
A Alternative theories on climate change are based on inaccurate research
methods.
B It is doubtful whether the present scale of climate change is a result of
human activity.
C Scientific research has provided accurate facts and figures on climate
change.
“But is not scepticism crucial to scientific inquiry?” (paragraph 5)
Which of the following quotations is in line with this question?
A “chastised … scientific consensus” (paragraph 5)
B “science … beliefs” (paragraph 5)
C “We need … politics.” (paragraph 6)
D “precaution … risk” (paragraph 6)

1p

24

1p

25

Welke van de volgende beweringen is juist op grond van de inhoud van de
alinea’s 3 tot en met 6?
A De gangbare theorieën over de oorzaak van klimaatverandering laten te
wensen over.
B Samenwerkingsverbanden tussen overheid en wetenschappelijke instituten
leiden tot snellere successen.
C Wetenschappers met een afwijkende mening worden door het
“Intergovernmental Panel on Climate Change” ontslagen.

1p

26

What is the main conclusion to be drawn from this text?
A Critical input is not taken seriously enough in the debate about climate
change.
B It is better to use simple language when communicating on climate
problems.
C Science will come up with a solution for the expanding global energy
consumption.
D There is no denying that the world’s natural fuel resources are nearly
exhausted.
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Tekst 8 Jamie’s fowl sanctimony
“a hot-button issue” (alinea 1)
Naar welke specifieke kwestie verwijst dit citaat?

1p

27

1p

28

1p

29

1p

30

How can the tone of paragraph 4 be characterised?
A As admiring.
B As disappointed.
C As indifferent.
D As indignant.
E As matter-of-fact.

2p

31

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet vast komt te
staan op grond van de inhoud van de alinea’s 4, 5 en 6.
1 De aanschaf van organisch, natuurlijk geproduceerd voedsel is voor
iedereen haalbaar.
2 De overheid stelt onvoldoende geld beschikbaar om het lot van dieren te
verbeteren.
3 Er zijn betere manieren om dierenleed te bestrijden dan om van mensen te
verlangen dat ze dure producten kopen.
4 Jamie Oliver is rijk geworden onder andere door inkomsten die verband
houden met de goedkope voedselindustrie.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door “wel” of “niet”.

1p

32

Which of the following is implied in “You’ve got loveliness to burn.”? (last
sentence)
A Affection.
B Cynicism.
C Determination.
D Jealousy.
E Resignation.

“Jamie ... us.” (paragraph 1)
What happened after the programme ‘Jamie’s Fowl Dinners’ was broadcast
according to paragraph 2?
A Chicken products sold slightly better than before.
B Jamie Oliver’s popularity decreased enormously.
C Supermarkets lost some of their customers.
D Youngsters took up other animal rights issues as well.
“Immediately, this statement annoys us.” (alinea 3)
Leg uit waar “this statement” naar verwijst door de volgende zin op je
antwoordblad aan te vullen: De bewering dat ...
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Tekst 9 Roy Keane
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

33
A
B
C
D

correct vocabulary
good manners
martial arts
strict obedience

A
B
C
D

family homes
football heroes
opponents
public life

34

Tekst 10 Billionaires
1p

35

1p

36

1p

37

Why did Forbes declare 2007 “the richest year ever in human history”
(paragraph 1)?
In that year
A Forbes succeeded in tracking down even more unwilling billionaires for their
yearly record.
B no billionaire had ever had so much money as Bill Gates.
C some billionaires agreed to spend more money on improving the
environment.
D there were more billionaires than there had ever been before.
“Excuse me for not celebrating” (paragraph 2)
Wat is volgens de schrijver de reden dat Tony Hendra deze opmerking maakte?
Which of the following fits the gap in paragraph 3?
A charitable
B extravagant
C modest
D realistic
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3p

38

1p

39

1p

40

Geef van elk van de volgende personen aan of deze wel of niet genoemd wordt
als iemand die een groot gedeelte van zijn vermogen aan goede doelen heeft
geschonken.
1 Bill Gates
2 Warren Buffet
3 Larry Ellison
4 George Soros
5 Andrew Carnegie
6 Carl Icahn
Noteer het nummer van elke persoon, gevolgd door “wel” of “niet”.
“Why do the super-rich hoard?” (laatste zin alinea 3)
Vat het antwoord samen dat in de tekst op deze vraag gegeven wordt.
NB: een (letterlijke) vertaling van de tekst levert geen scorepunt op.
Which of the following summarises the content of paragraph 5?
A Billionaires generally want to keep a low profile on their donations to
charities.
B Everyone benefits from the activities billionaires undertake to make their
fortunes.
C It is only fair to let billionaires decide for themselves how to spend their
money.
D People with slightly selfish personalities are more likely to become
billionaires.
E Some people think billionaires should get tax reduction since they pay so
much already.

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

Tekst 11 Sophie Butler

2p

41

“If you’re … not all…” (tekst onder de kop)
Met de auto naar het buitenland op vakantie gaan kan goedkoper zijn dan met
het vliegtuig.
Welke drie andere mogelijke voordelen worden er in het artikel genoemd van het
reizen per auto?
Schrijf de drie voordelen op.

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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