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correctiemodel 
 
 
Vooraf aan de docent 

● Er zijn in totaal 31 vragen. Elke vraag is 1 punt waard. 
● De tijd waarin de toets afgenomen wordt, bedraagt maximaal 50 minuten. 
● Het gebruik van een Grieks-Nederlands woordenboek is toegestaan, zoals bij 

het Centraal Eindexamen. 
● Het gebruik van een woordenboek Nederlands is niet toegestaan. 
● Laat de leerlingen na afloop van de toets zowel de opgave(n) als het 

antwoordvel bij de docent inleveren. 
● Vermenigvuldig de opgave (in ieder geval de afbeeldingen) in kleur. 
● Wij gaan uit van de eerlijkheid en oprechtheid van onze collega's. 
● Indien u de opgaven met uw leerlingen wilt bespreken, zou u dat pas na 15 

november 2017 willen doen? 
 
Inzending scores 

● U kunt de scores van alle leerlingen verwerken in het bij de aanmelding 
verkregen Excel-format. Stuurt u vooral de scores van al uw leerlingen in. Dit 
Excel-bestand stuurt u uiterlijk op woensdag 15 november 2017 naar 
klassiekeolympiaden@gmail.com. Na verwerking krijgt u een bevestigingse-
mail. 

● Na 15 november 2017 ontvangen scores kunnen wij niet meer in behandeling 
nemen. 

 
Bekendmaking deelnemers ronde 2 

● In de week van 20 november 2016 ontvangen alle deelnemende docenten 
een e-mail met daarin de namen van de circa veertig voor de tweede ronde 
geselecteerde leerlingen. Deze namen komen ook op de website 
www.klassiekeolympiaden.nl 
te staan. Mocht daar 
bezwaar tegen zijn, dan kunt 
u dit tevoren aangeven. 
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Vraag A B C D Vraag A B C D 

1   X  17  X   

2   X  18 Op achterzijde invullen 

3    X 19 Op achterzijde invullen 

4 Op achterzijde invullen 20 Op achterzijde invullen 

5   X  21 Op achterzijde invullen 

6 Op achterzijde invullen 22  X   

7  X   23 X    

8   X  24   X  

9  X   25 Op achterzijde invullen 

10 Op achterzijde invullen 26  X   

11   X  27    X 

12  X   28    X 

13  X   29a Op achterzijde invullen 

14 X    29b Op achterzijde invullen 

15 X    30 X    

16 Op achterzijde invullen 31 X    
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Vraag 4 

Helena. 
 
Vraag 6 

Hij had spijt dat hij van Apollo schadevergoeding had geëist voor de moord op 
Achilles / dat hij Apollo had beledigd. 
 
Vraag 10 

ἀθανασίαν (regel 17). 

 
Vraag 16 

σφάττειν μέλλων ἐκωλύθη 

 
Vraag 18 

Hermione had er spijt van dat ze een aanslag op Andromache (en haar kind) had 
beraamd. 
 
Vraag 19 

Πηλέως ἐπιφανέντος (regel 10). 

 
Vraag 20 

Agamemnon. 
 
Vraag 21 

οὓς φονευθέντας. 
 
Vraag 25 

1 het lichaam van Neoptolemos in Delphi begraven; 
2 Andromache met haar kind wegsturen naar de Molossiërs; 
3 zelf onsterfelijkheid ontvangen. 
 
Vraag 29a 

Andromache wordt weggestuurd naar de Molossiërs. 
 
Vraag 29b 

Hermione gaat mee met Orestes. 


