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Falo’s Italiaanse School 

Introductie Examen Falo 

In de laatste les van de cursus kun je een examen maken. Het is geen 
officieel examen, maar je kunt wel kijken wat je wel en wat je wat minder 
beheerst. Hieronder vind je wat meer informatie hoe je te werk moet 
gaan. 

Examen 

Falo’s Italiaanse School 
deitaliaanseschool.nl 

 

Met het gebruik van de 

documenten van Falo’s 
Italiaanse School 

accepteer je de 

algemene 

voorwaarden.  Je vindt 

deze op de website. 

 

Hoe maak je het examen? 

Dit document bevat alleen vragen en teksten. Op de 

examenpagina van de cursus vind je links naar Italiaanse 

teksten waarover vragen gesteld worden en vind je ook de 

antwoorden van dit examen.  

Sociaal 
Falo’s Italiaanse School is ook 
op de sociale media te vinden! 

Volg het laatste nieuws van 

Italië, lees de nieuwste artikelen 

van Salvo Falo en blijf op de 

hoogte van de updates van de 

cursus Italiaanse taal&cultuur! 

 

Kijk voor meer informatie op 

onze website! 
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Deel 1 

In deel 1 beantwoord je meerkeuzevragen over de grammatica van de Italiaanse taal. 

1. Uitspraak. Hoe spreek je de lettercombinatie ga als in gatto uit? 

a. Als een k. [katto] 

b. Als dzj [dzjatto] 

c. Als de engelse G (good,goal) [gatto] 

2. Welke geslachten (m.b.t. de zelfstandige naamwoorden) kent de Italiaanse taal? 

a. Mannelijk en vrouwelijk 

b. Mannelijk, vrouwelijk en onzijdig 

c. Het Italiaans kent geen geslacht’ 

3. “Li is een lidwoord in de Italiaanse taal.” Is deze uitspraak waar of niet waar? 

a. Waar, het is  namelijk een bepaald lidwoord. 

b. Waar, het is namelijk een onbepaald lidwoord 

c.  Niet waar.  

4. Hoe kun je van een telwoord een rangtelwoord maken? 

a. Deze zijn te onregelmatig en moeten uit het hoofd geleerd worden. 

b. Laatste medeklinker weghalen en –esimo achter het telwoord plakken. 

c. Laatste letter van het telwoord laten congrueren (getal en geslacht gelijk maken) met  

het onderwerp van de zin.  

5. Hoe vertaal je ‘minder dan’ in het Italiaans? 

a. Tanto...quanto 

b. Più.. di 

c. Meno..di 

6. Wat is het voltooid deelwoord van andare? 

a. andito 

b. andato 

c. anduto 

7. Hoe vertaal je ‘Hun dochter’?  
a. loro figlia 

b. la loro figlia 

c. lora figlia 

8. Van alle wederkerende werkwoorden is essere het hulpwerkwoord in de Passato 

Prossimo? 

a. Waar 

b. Niet waar, dat is avere 

c. Voor sommige wederkerende werkwoorden is dat essere, voor andere avere.  

9. Wanneer gebruik je ci? 

a. Als vervanging van een plaatsuitdrukking (erheen) 

b. Als vervanging van een hoeveelheidsuitdrukking (ervan) 

c. Zowel ter vervanging van een plaatsuitdrukking als bij een hoeveelheid.  

 



 4 

Examen Italiaanse taal en cultuur | Falo’s Italiaanse School 

10. Aan hoeveel persoonsvormen kun je de Imperativo richten? 

a. 2: tu e voi 

b. 3: tu, noi e voi 

c. 4: tu, Lei, noi e voi. 

11. In welke vorm vind je de Passato Remoto vooral terug in de Italiaanse taal? 

a. Schrijftaal, alleen in het zuiden nog regelmatig gesproken. 

b. Spreektaal, alleen in het zuiden nog regelmatig geschreven. 

c. Niet meer 

 

Deel 2 In het tweede deel van dit tentamen gaan we werken met de werkwoordstijden.  

 

12. Zet de volgende werkwoorden in de Presente Indicativo (O.T.T). De persoonsvorm wordt 

tussen haken achter het werkwoord gezet. 

 

 

 

 

 

 

13. Zet de volgende onregelmatige werkwoorden in de Presente Indicativo (O.T..T) 

 

 

 

 

 

 

14. Geef van de volgende werkwoorden het voltooid deelwoord (participio passato) 

 

 

 

 

 

15. Zet de volgende werkwoorden in de Imperfecto (o.v.t.) 

 

 

a. comunicare(noi) e. dormire (voi) 

b. rispondere (io) f. cercare (tu) 

c. correre (Lei) g.seguire (noi) 

d. saltare (lui) h. scrivere (loro) 

a. essere(io)  

b. avere (loro)  

c. potere (Lei)  

d. volere (tu)  

a. rispondere e. uscire 

b. mangiare f. essere 

c. scegliere g. entrare 

d. volere  h.fuggire 

a. nuotare (tu) e. vivere (noi) 

b. leggere (loro) f. lavare (lei) 

c. mangiare (voi) g. avere (loro) 

d. dovere  (io) h. partire (tu) 
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16. Welke werkwoordstijd moet je kiezen? 

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/ avevano arrivato 

alle 10.00. 

 

Deel 3 Hierin overhoren we de bijwoorden en verbindingswoorden. 

17. Maak van de volgende bijvoegelijke naamwoorden, bijwoorden: 

a. allegro 

b. frequente 

c. pratico 

d. prudente 

18. Geef de betekenis van de volgende verbindingswoorden. 

a. perciò 

b. anche 

c. neanche 

d. invece 

19. Geef de betekenis van de volgende bijwoorden. 

a. molto 

b. male 

c. spesso 

d. vicino 
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Deel 4  

Vanaf dit deel heb je de artikelen en teksten nodig van Italiaanse kranten/websites. Op de 

examenpagina van de website van Falo vind je links naar de betreffende artikelen. Maar ze zijn 

ook te vinden bij de opgaves. Lees de teksten goed door en beantwoord daarna de vragen.  

La Città Roma 

Roma è la capitale d'Italia ed è famosa in tutto il mondo perché è una città antica, piena di 
storia,  di monumenti, di chiese e di opere d'arte. 
Oggi Roma è una grande metropoli: ha circa 3 milioni di abitanti. Questa gente non è tutta 
romana: in città ci sono molte persone del nord e del sud Italia e ci sono anche molti stranieri, 
studenti e lavoratori. 

A Roma c'è sempre traffico perché le strade sono strette. Per questo gli autobus sono lenti. Per 
fortuna ci sono due linee della metropolitana. In città c'è anche una stazione ferroviaria molto 
grande, la Stazione Termini e poi ci sono molti cinema, teatri, bar, ristoranti, negozi e 
discoteche.  
 
A pochi chilometri da Roma c'è il mare, ma non c'è il porto. Il porto è a Civitavecchia, una città 
a circa 70 chilometri di distanza. Vicino a Roma, a Fiumicino, c'è un importante aeroporto 
internazionale, l'aeroporto Leonardo da Vinci. 

Bron: http://www.scudit.net/mdroma.htm 
 

20. Waarom is er zoveel verkeer in Rome volgens de tekst? 

a. Omdat er maar twee metrolijnen zijn. 

b. Omdat de straten zo krap zijn. 

c. Omdat er meer dan 3 miljoen mensen wonen. 

 

21.  Wat ligt er op enkele kilometers van Rome volgens deze tekst? 

a. De zee 

b. Een haven 

c. Een groot meer 

 

22. Geef een vertaling van de tweede paragraaf ‘Oggi Roma ... e lavoratori’. 
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Le elezioni amministrative  

Il 26 maggio e il 9 giugno di quest'anno in molte città e in alcune province italiane ci sono state 
le elezioni amministrative. Queste elezioni si chiamano amministrative perché i cittadini votano 
per eleggere le persone che hanno il compito di amministrare le città e le province. 
Le persone che amministrano le città sono il sindaco e i consiglieri comunali. 
Le persone che amministrano le province sono i presidenti della provincia e i consiglieri 
provinciali. L'incarico delle persone elette per amministrare le città e le province dura 4 anni. 
 
Con le elezioni amministrative i cittadini italiani hanno eletto candidati che appartengono a 2 
gruppi politici: l'Ulivo e la Casa delle libertà. L'Ulivo è l'insieme dei partiti di centro-sinistra. 
Questi partiti sono: i Democratici di Sinistra, la Margherita, il Girasole e il Partito dei comunisti 
italiani. 
 
La Casa delle Libertà è l'insieme dei partiti di centro-destra. Questi partiti sono: Forza Italia, 
Alleanza Nazionale, il Biancofiore, la Lega Nord e il Nuovo Partito Socialista Italiano. 
 
Per queste elezioni amministrative molti cittadini non hanno voluto votare. Nelle elezioni 
amministrative i cittadini hanno eletto più candidati del centro-destra per amministrare le 
Province e più candidati del centro-sinistra per amministrare le città. Per esempio, il nuovo 
sindaco di Verona è Paolo Zanotto, candidato dell'Ulivo; il nuovo presidente della provincia di 
Treviso è Luca Zaia, candidato della Casa delle Libertà.  

Bron: DueParole.it,  juni 2002 

 

 

23. Waarom worden deze verkiezingen ‘le elezioni amministrative’ genoemd volgens de 
tekst? 

a. Omdat de verkiezen een hoop administratie met zich mee brengen. 

b. Omdat de mensen kandidaten voor het beheren van de stad en de provincie. 

c. Omdat ze stemmen in een plaatselijke school of in het buurthuis.  

 

24. Hoelang mogen de gekozen mensen hun functie uitoefenen voordat er weer nieuwe 

verkiezen plaatsvinden? 

a. 3 jaar 

b. 5 jaar 

c. 4 jaar 

 

25. Wat wordt er bedoeld met l’Ulivo en La casa della Libertà? 

a. Dit zijn twee politieke partijen. 

b. Dit is het gemeentehuis (l’Ulivo) en het provinciehuis (la casa della Libertà). 

c. Dit zijn twee politieke samenwerkingsverbanden.  

 

26. Vertaal de laatste paragraaf ‘Per queste ... delle Libertà’ 
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Una Colazione in Italia 

La colazione è un momento importante nella giornata degli italiani. Molte persone sono solite fare 

colazione al bar con cappuccino e pasta. Ma non tutti i cappuccini sono buoni e non tutte le paste 

sono fresche: è necessario trovare sempre una qualità ottimale per i prodotti che scegliamo. 

Dobbiamo osservare con attenzione alcuni elementi. Quando entriamo in bar è importante fare 

attenzione a ciò che vediamo: tutto deve essere pulito e ordinato. Sul bancone non devono esserci 

tazze sporche, caffè sparso, bottiglie, cartoni di latte aperti o contenitori di vario tipo. È fondamentale 

che il latte venga conservato dentro il frigorifero: se lo vediamo fuori non possiamo sapere da quanto 

tempo si trovi lì, se sia fresco e si sia stato utilizzato più volte. Le tazzine devono stare sopra la macchina 

del caffè affinché siano calde nel momento in cui il barista le prenderà per preparare un caffè. Il 

cappuccino si serve senza aggiunte o varianti. Il cacao, ad esempio, può essere utilizzato solo nel caso 

in cui il cliente acconsenta a spruzzarlo in cima. 

 

Anche le paste sono fondamentali per garantire una qualità ottimale della colazione. Il bar ideale è 

quello che si rifornisce presso una pasticceria. Se fosse necessario il cliente può chiedere di poter 

scaldare leggermente la pasta in un fornetto elettrico. Attenzione: il micro onde è una spia di scarsa 

attenzione alla qualità, poiché il calore eccessivo prodotto da questo forno rovina la consistenza e il 

sapore della pasta.  

Bron: oneworlditaliano.com 

27. Over welke maaltijd gaat deze tekst? 

a. Het ontbijt 

b. De lunch 

c. Het diner 

28.  Waar moet je opletten als je een bar binnenkomt volgens de tekst? 

a. Of het lekker ruikt. 

b. Of alles schoon en opgeruimd is. 

c. Of het personeel vriendelijk is. 

29. Waar horen de koffiekopjes te staan volgens de tekst? 

a. Op de bar 

b. Voor een spiegel 

c. Op een koffiemachine 

30. Wat is er naast koffie belangrijk voor een goede colazione volgens de tekst? 

a. Deegwaren 

b. Chocolade 

c.  Jam 

 

 

 

Einde van dit examen. 

Kijk voor de antwoorden en meer informatie op de website deitaliaanseschool.nl 

 

 

http://deitaliaanseschool.nl/

