Examen HAVO

2012
tijdvak 1
dinsdag 29 mei
13.30 - 16.00 uur

Engels

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 45 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 55 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 Jet-setters get the needle
1p

1

How can the way in which the subject of this article is described be
characterised?
A As approving.
B As bitter.
C As light-hearted.
D As matter-of-fact.
E As shocked.

Tekst 2 Say no to Speedos
1p

2

Which of the following fits the gap in the text?
A floppy trousers
B French tourists
C overweight visitors
D professional athletes
E tight trunks

Tekst 3 The following text…
4p

3

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet in
overeenstemming is met de inhoud van het fragment uit Dark Spectre.
1 Jamie haalt goede cijfers voor wiskunde, maar heeft zijn huiswerk nog niet
gedaan.
2 Jamie heeft een hekel aan Ronnie Ho omdat die vaker spelletjes wint dan
hij.
3 Jamie is vaak nogal agressief en daarom wil Ronnie Ho liever niet dat hij
meespeelt met hem en Kevin.
4 Jamies moeder gaat sinds de scheiding nooit meer met haar vriendinnen uit.
5 Jamies moeder is vrijwel doorlopend aan het telefoneren.
6 Jamies moeder wil dat Kevin en Ronnie Ho buiten gaan spelen, omdat ze
binnen te veel lawaai maken.
7 Jamies ouders zijn het eens over de opvoeding van hun kinderen.
8 Jamie verveelt zich onder andere, doordat Kevin niet meer met hem wil
spelen en hij geen batterijen voor zijn Game Boy heeft.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door “wel” of “niet”.
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3p

4

In de loop van het fragment uit het boek Dark Spectre komen we enkele
personen tegen met wie Jamie te maken heeft.
Wat zijn de namen van de volgende personen?
1 moeder/mom
2 vader/dad
3 vriend van broer
4 vriendin van moeder
5 vriendin van zus
Noteer elk nummer, gevolgd door de in de tekst genoemde naam van de
persoon.

Tekst 4 What’s cooking?
1p

5

How does the writer introduce the topic of the article in paragraph 1?
A By addressing the reader in an informal way.
B By criticising an often-used cliché.
C By explaining his personal interest.
D By using a standard expression.

1p

6

What is the function of paragraph 2?
A To explain the resistance against Dr Wrangham’s theory.
B To illustrate the importance of Dr Wrangham’s theory.
C To question the relevance of Dr Wrangham’s theory.
D To sketch the outline of Dr Wrangham’s theory.

2p

7

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet in
overeenstemming is met de inhoud van de alinea’s 3 en 4.
Volgens Dr Wrangham
1 krijgen mensen door de inname van alleen rauw vlees onvoldoende
voedingsstoffen binnen.
2 leefde de homo erectus voornamelijk van vegetarisch voedsel.
3 levert het eten van rauw vlees minder calorieën op dan van plantaardige
voeding.
4 zorgt de consumptie van rauw voedsel ervoor dat de huidige mens fit blijft.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door “wel” of “niet”.

1p

8

“Moreover, without cooking, the human brain (which consumes 20-25% of the
body’s energy) could not keep running.” (lines 8-9)
Which of the following is in line with the quotation mentioned above?
A “It is … human species.” (lines 3-4)
B “changes that … unusual animals” (line 12)
C “Meat has … theory went.” (line 18)
D “If restricted … have starved.” (line 24)
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1p

1p

9

10

Which of the following is true, judging from paragraphs 5 and 6?
1 The softer the food, the more energy-efficient its digestion is.
2 The characteristics of food are changed by cooking it.
A Only 1 is true.
B Only 2 is true.
C Both 1 and 2 are true.
D Neither 1 nor 2 is true.
“… one of the threats it faces today” (alinea 7)
Welke bedreiging voor de mensheid wordt hiermee bedoeld?
Citeer uit alinea 6 of 7 het eerste woord van de zin waarin deze bedreiging
genoemd wordt.

Tekst 5 The waiting game
1p

11

How does paragraph 2 relate to paragraph 1?
In paragraph 2 the author
A analyses paragraph 1.
B illustrates paragraph 1.
C modifies paragraph 1.
D undermines paragraph 1.

1p

12

Welke van de volgende citaten uit alinea 2 heeft de auteur niet ironisch
bedoeld?
A “priority boarding”
B “the unwashed”
C “to foul”

1p

13

In paragraph 3, what is the example about the NBA player meant to make clear?
Countries other than the USA generally do not enforce strict rules of
equality.
B Famous sports stars would prefer to be treated the same as other travellers.
C Privileged people are quite used to being treated in a special way.
D Systems like Flash Pass do not yet have worldwide coverage.
A

1p

14

What is the function of paragraph 4?
A To expand on the information provided in paragraphs 1, 2 and 3.
B To explain the statements made in paragraphs 1, 2 and 3.
C To introduce a different view on the subject of paragraphs 1, 2 and 3.
D To prove that the claims made in paragraphs 1, 2 and 3 are wrong.
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2p

15

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist is op
grond van de alinea’s 5 en 6.
1 De kaartverkoop voor de Olympische Spelen van 2008 leverde lange
wachtrijen op.
2 In Amerika wordt voor afleiding gezorgd voor mensen die lang in de rij
moeten staan.
3 In sommige landen is het wachten in een rij een alledaags verschijnsel.
4 Zelfs mensen met geld en status moeten soms in een wachtrij staan.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door “juist” of “onjuist”.

Tekst 6 Alternative medicine

1p

16

1p

17

“This engaging book” (first line)
What goal did the authors Singh and Ernst have in writing this book?
They wanted to
A defend the growing amount of money that is spent on alternative medicine.
B establish themselves as qualified practitioners of alternative medicine.
C give a well-documented survey on the effectiveness of alternative medicine.
D make clear that alternative medicine is often a sensible choice.
What is Phil Bloomfield’s opinion on this book?
The writer thinks the book is
A biased but well-written.
B exciting and fascinating.
C incomplete and superficial.
D interesting and informative.

Tekst 7 Lads’ mags cause obsession
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

18
A
B
C
D

avoid
engage in
promote
talk about

A
B
C
D

advertising
careers
looks
relationships

19

HA-1002-a-12-1-o

5

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.

1p

1p

1p

1p

1p

20
A
B
C
D

anxieties
lack of insight
sense of humour
strengths

A
B
C

By contrast
In fact
Likewise

A
B
C
D
E

athletic
experienced
materialistic
non-dating
young

A
B
C
D

feminine
healthful
muscular
realistic

A
B
C
D

a decline
an investigation
a recovery
a reform

21

22

23

24

Tekst 8 Take my kidney, please
1p

25

2p

26

How does the writer introduce the subject of the article in paragraph 1?
A By making fun of an extraordinary situation loosely related to the subject.
B By outlining a true and somewhat grim tale related to the subject.
C By revealing her personal experience in matters related to the subject.
D By warning the reader against the unpleasant details related to the subject.
“an extreme form of donor remorse” (alinea 2)
Geef van elk van de onderstaande citaten uit alinea 2 aan of deze wel of niet het
gevolg van deze zware vorm van spijt beschrijft.
1 “a lasting feeling of self-worth”
2 “a hoped-for closeness with the recipient failed to materialize”
3 “the donor felt he did not get the social recognition he deserved”
4 “outrage and a demand for restitution”
Noteer het nummer van elk citaat, gevolgd door “wel” of “niet”.
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1p

27

1p

28

1p

29

2p

30

What do the two questions at the end of paragraph 2 suggest?
A Donating an organ to your marriage partner can ruin your relationship.
B Married couples should avoid problems with organ donation at all costs.
C Most married people fail to draw up a contract on donation in time.
D Viewing organ donation as a marital business arrangement is ridiculous.
“The dark side of organ donation” (paragraph 3)
Which of the following does this refer to, judging from paragraphs 3 and 4?
A Many people who need a new organ ultimately do not receive one.
B Only one of the potential recipients in the show was eventually given help.
C Sick people are often taken advantage of just to attract a big audience.
D The show’s viewers were tricked into believing the contest was for real.
Which of the following reflects the main point of paragraph 5?
A The government might increase the number of organ donations by offering
higher salaries to medical experts.
B The government must guarantee that it will remain impossible to get huge
financial gains from organ donation.
C The government ought to introduce measures to make organ donation a
more attractive option.
D The government should lawfully try to make some profit from international
organ donations.
Een auteur kan verschillende manieren gebruiken om de lezers te overtuigen,
zoals:
1 de eigen mening naar voren brengen
2 de meningen van deskundigen in twijfel trekken
3 de positieve effecten van bepaalde keuzes benadrukken
4 met voorbeelden de feitelijke situatie verduidelijken.
Geef van elk van deze manieren aan of de auteur deze wel of niet gebruikt in
het artikel.
Noteer het nummer van elke manier, gevolgd door “wel” of “niet”.

Tekst 9 Ms. Fix-It
1p

31

What is the main point made in paragraph 1?
A American women are being told they ought to do the odd job in the house
themselves.
B Modern female marketeers have radically changed the designs of many
building tools.
C Tool manufacturers and related companies are increasingly focusing on
female customers.
D Young women tend to spend more money on tools and home-decoration
than men do.
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1p

32

2p

33

1p

34

“... and confident enough” (begin alinea 2)
In welke zin uit alinea 2 wordt een verklaring voor dit zelfvertrouwen van
alleenstaande jonge vrouwen gegeven?
Citeer de eerste twee woorden van deze zin.
In de tweede helft van alinea 2 (“Other … bookshelf.”) worden twee
verschillende groepen vrouwen genoemd die zelf klussen.
Welke twee groepen zijn dat?
Wat is de relatie tussen de alinea’s 3 en 2?
In alinea 3 wordt de inhoud van alinea 2
A gerelativeerd.
B herhaald.
C verklaard.
D weerlegd.
“Women make ... construction workers” (paragraph 3)
What is the purpose of this statement?
To make clear that women
A are mainly focussed on taking up well-paid jobs.
B are not attracted to certain traditionally male jobs.
C know builders and construction workers are not eager to accept females.
D tend to underestimate the importance of a technical education.

1p

35

1p

36

Which of the following can be concluded from paragraph 4?
The writer
A admires the strength of character of the women behind ‘the pinkhammer
revolution’.
B disapproves of the way in which ‘the pinkhammer revolution’ is glorified in
the media.
C dislikes the socio-political message that sometimes accompanies ‘the
pinkhammer revolution’.
D doubts whether the organisers of ‘the pinkhammer revolution’ are actually
do-it-yourself experts.

1p

37

How does the writer round off the article in paragraph 5?
A With a critical remark.
B With a personal example.
C With a positive statement.
D With a scientific fact.
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Tekst 10 Joint gladness
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

38
A
B
C
D
E

around the corner
financially interesting
hopelessly delayed
out of the question
over the top

A
B
C
D

confusing
harmless
profitable
tempting

39

Tekst 11 TV: Pick of the day
1p

40

What does Victoria Segal make clear in paragraph 1?
Most people accept the risks of cosmetic surgery to improve their
appearance.
B The beauty industry ruthlessly exploits people’s insecurity about their
appearance.
C The cosmetic industry is clearly in need of a worldwide standard to define
beauty.
D The search for beauty sometimes has unexpected and dangerous sideeffects.
A

1p

41

Which of the following is mentioned as a positive element of “When Beauty Goes
Wrong”?
A The chance that people might decide not to undergo treatment after
watching the programme.
B The scientific innovations resulting from research done for the programme.
C The sympathetic personality and easy charm of Konnie Huq, the presenter of
the programme.

1p

42

Which of the following characterises the text as a whole?
It is
A a critical review.
B an emotional comment.
C an enthusiastic account.
D an objective report.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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1p

43

Blijkt uit het artikel of Victoria Segal piercings mooi of lelijk vindt?
Zo nee, antwoord “Nee”. Zo ja, citeer het zinsdeel waaruit haar mening blijkt.

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

Tekst 12 Multitasking: Is there a gift?

1p

44

“Multitasking: Is there a gift?” (titel)
In welke alinea staat voor het eerst een antwoord op deze vraag?
Noteer het nummer van deze alinea.

Tekst 13 How much carbon dioxide does your computer emit?
1p

45

Worden er in de tekst methodes/mogelijkheden genoemd om de uitstoot van
kooldioxide te verminderen door computers in te zetten?
Zo nee, antwoord “Nee”. Zo ja, noteer het nummer van de alinea waarin dit voor
het eerst aan de orde komt.

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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