
Antwoorden Examen 

Italiaanse Taal en Cultuur 

Als afsluiter van de cursus is er speciaal voor Falo’s Italiaanse School een examen 
ontwikkeld met meerkeuze– en open vragen over de Italiaanse grammatica en een 

drietal Italiaanse teksten. In dit document vind je de antwoorden van dit examen 

met berekening van je resultaat.  

Deel 1  

Mocht je niet begrijpen wat je fout hebt gedaan, bekijk dan de grammatica op de website! 

Op de website staat een overzicht van de behandelde grammatica.  Iedere vraag is 1 punt 

waard.  

1. C 

2. A 

3. C 

4. B 

5. C 

6. B 

7. B 

8. A 

9. A 

10. C 

11. A 

 

Deel 2 

In de volgende tabellen vind je de antwoorden van de werkwoordsoefeningen. Ieder 

goed antwoord van een subvraag (a,b,c,d..) is 1 punt waard. 

 

12.  a. comunichiamo e. dormite 

b. rispondo f. cerchi 

c. corre g.seguiamo 

d. salta h. scrivono 
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13. 

 

 

 

 

14.  

 

 

 

 

15.  

 

 

 

 

 

16. Het dikgedrukte antwoord is de juist vorm. Let op, het antwoord is pas goed als je 

beide werkwoorden in de juiste tijd gezet hebt! 

a. Mentre i turisti facevano/ hanno fatto/ avevano fatto le foto nel parco, arrivava/ è 

arrivato/ era arrivato il guardiano.  

 

b. Quando arrivavo/ sono arrivato/ ero arrivato a destinazione, vedevo/ ho visto/ 

avevo visto i miei amici.  

 

c. I miei figli andavano/ sono andati/ erano andati a letto stanchi perché giocavano/ 

hanno giocato/ avevano giocato tutto il giorno.  

 

d. Domenica scorsa andavamo/ siamo andati/ eravamo andati in montagna. 

Partivamo/ siamo partiti/ eravamo partiti alle 9.00 e arrivavamo/ abbiamo arrivato/ 
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a. sono  

b. hanno  

c. può  

d. vuoi  

a. risponduto e. uscire 

b. mangiato f. stato 

c. scelto g. entrato 

d. voluto h.fuggito 

a. nuotavi e. vivevavmo 

b. leggevano f. lavava 

c. mangiavate g. avevano 

d. dovevo h. partivi 



Deel 3 

Voor uitleg kun je terecht bij de grammatica in de cursus. Iedere goed antwoord op een 

subvraag (a,b,c,d..) is 1 punt waard.  

 

17.  

a. Allegramente 

b. Frequentemente 

c. Praticamente 

d. Prudentemente 

18.  

a. dus 

b. ook 

c. ook niet 

d. daarentegen 

19.  

a. veel 

b. slecht 

c. vaak 

d. dichtbij 

 

Deel 4 

 Deel 4 bestond uit vragen over een drietal teksten. Ieder goed antwoord op een 

meerkeuze is 1 punt waard. Bij de open vragen is de punttelling aangegeven.  

 

20. B 

21. A 

22. De volgende vertaling is correct: 

 

Vandaag de dag is Rome een grote metropool: ze heeft ongeveer 3 miljoen 

inwoners. (2) Deze mensen zijn niet allemaal Romeins (geboren in Rome) (1): In de 

stad zijn er veel mensen uit het Noord en het Zuiden van Italië  en ook zijn er veel 

buitenlanders, studenten en werkende mensen. (2) 

 

Achter iedere zin is aangeven hoeveel punten hij je oplevert, wanneer je hem correct 

vertaald hebt. Natuurlijk kan het zijn dat je synoniemen gebruikt hebt, beoordeel in dit 

geval zelf in hoeverre hij aansluit bij het correcte antwoord.  
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23. B 

24. C 

25. C 

26. De volgende vertaling is correct: 

 

Bij deze lokale verkiezen hebben veel burgers niet willen stemmen/ wilden veel 

burgers niet stemmen (2).  Bij de lokale verkiezen hebben de burgers meer gestemd 

op centrum-rechtse kandidaten voor het besturen van de provincies en meer op 

centrum-links kandidaten voor het besturen van de steden (3).  Bijvoorbeeld/zo is de 

nieuwe burgemeester van Verona (is) Paolo Zanotto, kandidaat van l’Ulivo; de 

nieuwe president van de provincie Treviso is Luca Zaia, kandidaat van La casa della 

Libertà. (2). 

 

27. A 

28. B 

29. C 

30. A 

 

Berekenen van je score 

In totaal kon je in 30 vragen 77 punten scoren.  Om je cijfer te berekenen deel je het door 

jouw aantal behaalde punten door het totaal aantal. Het getal dat daaruit voorkomt 

vermenigvuldig je met 9 en daar tel je 1 bij op: 

(x/77) * 9 +1 = je cijfer   (x= je behaalde score) 

Dit examen gaat uit van een ERK-niveau A1-A2, maar mag niet beschouwd worden als 

een officieel oefenexamen. Het is slechts een indicatie van je niveau.  
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