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1.
Er heerst een gezellige ........ tijdens het feest.
Welk woord moet op de puntjes?

A  concert
B  swingen
C  joviaal
D  sfeer

   

2.
In dit pretpark kun je je kostelijk ........
Welk woord moet op de puntjes?

A  reserveren
B  sfeer
C  swingen
D  amuseren

   

3.
Die onruststokers ........ onze avond met hun gedrag.
Welk woord moet op de puntjes?

A  swingen
B  bepalen
C  vergallen
D  bepalen

   

4.
Wil jij de toegangskaarten betalen? Ik ben helemaal ........
Welk woord moet op de puntjes?

A  blut
B  charmant
C  sofa
D  indrukwekkend

   

5.
Podium.
Welk woord hoort erbij?

A  discotheek
B  bowlingbaan
C  gala
D  concert

   

6.
Nazingen.
Welk woord hoort erbij?

A  gala
B  discotheek
C  swingen
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D  karaoke
   

7.
Lippenstift.
Welk woord hoort erbij?

A  opdoffen
B  oppepper
C  charmant
D  joviaal

   

8. Welk woord hoort niet bij verwennerij?
A  genieten
B  verveling
C  lekkers

   

9. Welk woord hoort niet bij sofa?
A  stoel
B  bank
C  trap

   

10. Welk woord hoort niet bij bepalen?
A  begrijpen
B  vaststellen
C  besluiten

   

11. Iemand die niet kan lezen of schrijven is:
A  een personage
B  een analfabeet
C  een correspondent
D  een detective

   

12. Een levensverhaal is:
A  een anekdote
B  een betoog
C  een thriller
D  een biografie

   

13. Een manier van schrijven is:
A  een stijl
B  een index
C  een herdruk
D  een auteur

   

14. Wat betekent chronologisch?
A  een schuilnaam
B  op volgorde van tijd
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C  een verhaalsoort
D  ingewikkeld

   

15. Een verhaalsoort is:
A  een exemplaar
B  een pseudoniem
C  een genre
D  een afzonderlijk ding

   

16. Wat betekent pseudoniem?
A  een schuilnaam
B  op volgorde van tijd
C  ingewikkeld
D  een uitgebreid verhaal

   

17. Hier moet je om lachen als iemand je het vertelt.
A  betoog
B  index
C  genre
D  anekdote

   

18. Hierin staan alle woorden en/of onderwerpen in een boek in alfabetische volgorde.
A  biografie
B  uitgeverij
C  correspondent
D  index

   

19. Hier worden boeken of tijdschriften uitgegeven.
A  een uitgeverij
B  een redacteur
C  een correspondent
D  een betoog

   

20.
"Ik woon in een ander land en geef nieuws door aan de krant." Deze persoon is een .....
Welk woord hoort op de puntjes?

A  redacteur
B  pseudoniem
C  correspondent
D  analfabeet

   

21.
Ik reed te hard. Gelukkig kreeg ik geen bekeuring maar wel een ........
Welk woord hoort op de puntjes?

A  compliment
B  berisping
C  taartje
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D  arrest
   

22.
Tijdens het ....... van Rotterdam naar Groningen is de piano beschadigd.
Welk woord hoort op de puntjes?

A  abri
B  perron
C  dienstregeling
D  transport

   

23.
De vliegtuigen staan in de .......
Welk woord hoort op de puntjes?

A  garage
B  hangar
C  supermarkt
D  container

   

24.
Gelukkig kon ik voor de regen schuilen in een .......
Welk woord hoort op de puntjes?

A  cabriolet
B  goot
C  kadri
D  abri

   

25.
Ik sta op het ...... op de trein te wachten.
Welk woord hoort op de puntjes?

A  vloot
B  bushalte
C  perron
D  abri

   

26. Ik fiets ermee door de bossen en het heeft een hoop versnellingen.
A  cabriolet
B  racefiets
C  mountainbike
D  omafiets

   

27. De vloot van de Marine bestaat uit veel fietsen.
A  True
B  False

   

28. Met de dienstregeling kan ik kijken hoe laat mijn trein, bus of tram gaat.
A  True
B  False

   

29. Een cabriolet is een auto met extra stevig dak.
A  True
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B  False
   

30. Eenrichtingsverkeer betekent dat er alleen maar auto's in mogen.
A  True
B  False
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