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Om mee te oefenen

Dit is een voorbeeldopgave om te oefenen met het nieuwe onderdeel van de Cito Kijk- en 
luistertoets Frans. Je krijgt eerst het hele fragment (ongeveer 6 minuten) te zien, daarna 
volgende vragen. 
Je kunt tijdens het afspelen aantekeningen maken op dit blad. De vragen vind je op de volgende 
bladzijde. Je leest en beantwoordt de vragen pas ná het hele fragment. 
Je gaat luisteren naar vlog van Nicolas. Hij bespreekt in deze aflevering de autobiografie van de 
Spaanse tennisser Rafael Nadal.
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1  Hoe leidt Nicolas de inhoud van deze vlog in?

Hij meldt
A dat het de eerste keer is dat hij over een boek vlogt.
B dat hij al lang niet meer over een boek heeft gevlogd.
C dat hij het leuk vindt om in zijn vlog over boeken te praten.

2 Wat zegt Nicolas over Nadal nog voordat hij over het boek zelf begint te praten?

A Hij bewonderde hem al jaren.
B Hij had niet zo’n positief beeld van hem.
C Hij wist al best veel over hem.

3 Wat is volgens Nicolas een sterk punt van het besproken boek?

A dat Nadal erin ook zijn zwakke kant heeft durven laten zien
B dat Nadal het door twee ervaren journalisten heeft laten schrijven
C dat Nadal het samen met een journalist geschreven heeft

4 Wat vindt Nicolas opvallend aan het professionele team rondom Nadal?

A Dat bestaat uitsluitend uit Spaanstalige mensen.
B Dat heeft in de loop van de jaren heel wat wisselingen doorgemaakt.
C Dat zijn allemaal mensen in wie hij 100% vertrouwen heeft.

5 Wat wil Nicolas aantonen met het verhaal over Easyjet?

A dat mensen die heel bekend zijn soms rare dingen doen
B dat Nadal alles behalve verwaand is
C hoe hectisch het leven van een grote tennisser soms is

6 Nicolas vergelijkt Nadal met Federer. Wat is zijn conclusie?

A Nadal heeft harder moeten werken dan Federer.
B Nadal heeft meer talent dan Federer.
C Nadal is minder populair bij het publiek dan Federer.

7 Welke les kun je volgens Nicolas uit dit boek over Nadal leren?

A dat een succesvol iemand ook onzeker kan zijn
B dat je alleen iets bereikt als je er hard voor werkt
C dat je nooit aan je eigen kunnen moet twijfelen

Einde


