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Ennél a feladatnál ne használjon szótárt!

Kies het juiste antwoord.

1. Weet u de weg __ __ __ Venlo?

A. over C. na

B. op D. naar

2. __ __ __ boek is mij te duur.

A. Deze C. Dat

B. Die D. De

3. __ __ __ wil je het horloge geven?

A. Met die C. Aan wie

B. Wat voor D. Waaraan

4. Ruud is even oud __ __ __ Gerrit.

A. wie C. hoe

B. als D. dan

5. Wat is de __ __ __ weg naar het winkelcentrum?

A. korter C. kortste
B. kort D. kortst

6. Ik __ __ __niet met u meerijden.

A. zul. C. zal

B. zullen D. zult

7. Als je morgen komt __ __ __ .

A. ik zal tijd voor je hebben C. ik zal hebben tijd voor je

B. ik zal voor je tijd hebben D. zal ik tijd voor je hebben

8. Jan zal __ __ __ vijf minuten wegrijden.

A. over C. naar

B. na D. in

9. Is dat een __ __ __ werk?

A. inspannende C. inspannen

B. inspannend D. inspanning

10. Els heeft __ __ __ drie brieven geschreven, maaar nog geen antwoord gekregen.

A. met C. van

B. op D. al
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11. Ik __ __ __ wel naar je feestje komen, maar ik moet morgen werken.

A. had C. zal

B. zou D. heb

12. Twee van de reizigers hadden __ __ __ paspoort vergeten.

A. hun C. haar

B. mijn D. hen

13. Hoe zegt men het __ __ __ Nederlands?

A. op C. in het

B. in de D. in

14. __ __ __ de deur open, a.u.b.!

A. Doet u C. Neemt u

B. Maak D. Maakt u

15. Als u de mooie auto wilt kopen, moet u __ __ __ veel __ __ __ betalen.

A. daar … mee C. dan … voor

B. er … voor D. er … in

16. Ik kom eind van __ __ __ maand uit Parijs terug.

A. dit C. deze

B. het D. dat

17. Verleden week __ __ __ bij verkeersongevallen twee mensen gedood.

A. werden C. werd

B. wordt D. worden

18. __ __ __ heb je het boek niet meegebracht?

A. Waarom C. Hoe

B. Wie D. Want

19. Rijdt Piet ook mee naar Venlo? – Ik geloof __ __ __ .

A. niet C. niets

B. nooit D. van niet

20. Ik heb mijn huiswerk om vier uur __ __ __ .

A. af C. op

B. of D. weg

21. Het politiestation is __ __ __ de buurt van de grote kerk gelegen.

A. bij C. naast

B. in D. op
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22. Deze auto kost veel, maar die andere is nog __ __ __ .

A. duurder C. duurst

B. duurdere D. dure

23. __ __ __ onze vakantie begonnen was kregen we mooi weer.

A. Als C. Indien

B. Hoewel D. Toen

24. Jan is gisteren ook bij de voetbalwedstrijd geweest. Heeft u __ __ __ gezien?

A. hem C. hij

B. hen D. hun

25. Waar zijn de jongens? Een paar minuten geleden __ __ __ ze toch nog hier!

A. speelden C. spelen

B. spelden D. spellen

26. __ __ __ het regent zijn we teleurgesteld.

A. Hoewel C. Omdat

B. Om D. Opdat

27. De chef vraagt zich af, hoe  __ __ __ .

A. het probleem moet hij oplossen. C. moet hij het probleem oplossen.

B. hij het probleem moet oplossen. D. oplossen moet hij het probleem.

28. Piet vindt zijn bril niet, __ __ __ hij hem daarnet nog heeft gehad.

A. al C. omdat

B. hoewel D. opdat

29. Dit hemd bevalt me niet. Kan ik het __ __ __ ?

A. ruiken C. staken

B. ruilen D. veranderen

30. Is dat het boek __ __ __ je gesproken hebt?

A. over wie C. waarover

B. waar D. wat

31. Vanmiddag heb ik zin __ __ __ frites.

A. in C. naar

B. na D. op

32. Tijdens start en landing mag in het vliegtuig niet __ __ __ .

A. gerookt C. rokende

B. roken D. worden gerookt



4

BME GTK Idegen Nyelvi Központ ��������	
�����

Holland nyelv

33. Het mooie huis is __ __ __ .

A. koop C. te koop

B. kopen D. te kopen

34. Wim __ __ __ van snelle auto’s.

A. heeft zin C. houdt

B. houd D. hout

35. Er is niets  __ __ __ te doen dat uw man niet thuis is.

A. aan C. mee

B. bij D. op

36. __ __ __ u de groeten aan uw vrouw!

A. Brengt C. Doet

B. Biedt D. Wenst

37. __ __ __ ik met mijn auto op vakantie ga, controleer ik de banden, de olie en het koelwater.

A. Dat C. Opdat

B. Nadat D. Voordat

38. Hij is in de leunstoel __ __ __ om tv te kijken.

A. gaan zitten C. gezeten

B. gaat zitten D. zitten

39. Gisteren __ __ __ ik in het hotel een schoolvriendin ontmoet.

A. ben C. heeft

B. heb D. was

40. Bent u al eens in Amsterdam geweest? – Nee, ik ben __ __ __ nog nooit geweest.

A. dan C. het

B. er D. hier
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A B C D A B C D
1. 21.
2. 22.
3. 23.
4. 24.
5. 25.
6. 26.
7. 27.
8. 28.
9. 29.

10. 30.
11. 31.
12. 32.
13. 33.
14. 34.
15. 35.
16. 36.
17. 37.
18. 38.
19. 39.
20. 40.
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Eredmény: x 1 = pont



6

BME GTK Idegen Nyelvi Központ ��������	
�����

Holland nyelv

II. Válassza ki a helyes megoldást! (Használja a megoldótáblát!)

Wat is de betekenis van de uitdrukkingen?

1. Hij probeerde nog de botsing te voorkomen, maar het was tevergeefs.

A. het was gelukt C. het was vals

B. het was fout D. het lukte hem niet

2. Marijke gaat dikwijls met Anneke tennissen.

A. af en toe C. altijd

B. zo nu en dan D. vaak

3. Meneer Visser komt wellicht toch nog op tijd.

A. zeker C. weleens

B. misschien D. af en toe

4. Theun is met zijn betrekking niet tevreden.

A. Hij heeft geen goede baan. C. Hij heeft nergens trek in.

B. Hij heeft niet veel kennissen. D. Hij is altijd tevrede

A B C D
1.
2.
3.
4.
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Eredmény: x 1 = pont
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közül melyek igazak, és melyek hamisak! (Jelölje a megoldásait az “a”, illetve
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Lees de tekst. Welke zinnen onder de tekst zijn waar (a) en welke niet waar (b) ?

Nederlands, een middelgrote taal

In Vlaanderen en het Koninkrijk der Nederlanden spreken in totaal circa 21 miljoen mensen
Nederlands. Daarmee is het de derde Germaanse taal in Europa, na het Engels en het Duits. In de
Europese Unie is Nederlands een middelgrote taal. De Britten en de Amerikanen, hoor je wel eens,
worden gescheiden door dezelfde taal. Zover laten de Vlamingen en de Nederlanders het niet
komen. Om ervoor te zorgen dat het Nederlands in de twee landen één blijft, werd in 1980 de
Nederlandse Taalunie opgericht. Die moet ook de positie van het Nederlands in Europa verstevigen.
Alle beslissingen in verband met de Nederlandse taal worden door het Nederlandse en Vlaamse
parlement gezamenlijk genomen. Vlaanderen en Nederland hanteren dus precies dezelfde officiële
spelling en grammatica.

1. In de tekst staat niet hoeveel Vlamingen Nederlands spreken.

2. Nederlands is één van de grootste Germaanse talen in Europa.

3. Er zijn geen verschillen tussen het Amerikaanse en het Britse Engels.

4. De Nederlandse Taalunie moet ervoor zorgen dat het Nederlands in Vlaanderen en in

Nederland dezelfde taal blijft.

5. In de tekst staat dat precies dezelfde taal in Vlaanderen en in Nederland wordt gesproken.

6. De eenheid van de Nederlandse taal is geen belang van de politiek.

a b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Eredmény: x 1 = pont
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Megoldások

I. feladat II. feladat

A B C D A B C D A B C D
1. X 21. X 1. X
2. X 22. X 2. X
3. X 23. X 3. X
4. X 24. X 4. X
5. X 25. X
6. X 26. X
7. X 27. X
8. X 28. X
9. X 29. X

10. X 30. X
11. X 31. X
12. X 32. X
13. X 33. X
14. X 34. X
15. X 35. X
16. X 36. X
17. X 37. X
18. X 38. X
19. X 39. X
20. X 40. X

III. feladat

a b
1. X
2. X
3. X
4. X
5. X
6. X

Összesített eredmény:

Összesen: + + = pont

Ajánlott szint (50 pontból):
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14-24: Középhaladó
25-35: Haladó
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