
Oefenen met leesteksten A2 – B1 Antwoordblad  Tekst 1 
 
Uitleg Vraag 1 
Antwoord C is juist. 
 
Dit wordt genoemd in de laatste zin van de inleiding: ‘Onderstaand tien tips om het verbruik van 
brandstof terug te dringen en op de kosten te besparen.’ 
 
Antwoord A en B zijn onjuist. Deze redenen worden niet in de inleiding genoemd, maar alleen bij tip 
2 en 3. 
 
Tip: 
De inleiding introduceert meestal het hoofdonderwerp van een tekst. In het middenstuk staan 
deelonderwerpen. 
 
Uitleg vraag 2 
Antwoord C is juist. 
Bij tip 9 staat: ‘Beperk het gebruik van elektriciteit in uw auto zoveel mogelijk.’ Stroom is een ander 
woord voor elektriciteit. 
 
Tip: 
Als je wilt weten wat een woord betekent, kun je kijken of de betekenis blijkt uit de tekst of de 
samenstelling van het woord zelf. 
 
Uitleg vraag 3 
Antwoord B is juist. 
De tekst legt uit hoe je iets moet doen, namelijk zuiniger autorijden. Hiervoor worden doe-woorden 
gebruikt, bijvoorbeeld: ‘Schakel zo snel mogelijk op naar een hogere versnelling’. Of: ‘Voorkom het 
rijden van korte afstanden met uw auto zoveel mogelijk.’ 
 
Tip: 
De belangrijkste doelen: 

• informeren: de lezer informatie geven, vaak met feiten. 
• instrueren: de lezer uitleggen hoe hij moet handelen, vaak met doe-woorden. 
• overtuigen: de lezer overhalen het standpunt van de schrijver te delen of de lezer overhalen 

iets te doen, vaak met argumenten. 
 
Uitleg vraag 4 
Antwoord C is juist. 
Bij tip 2 staat dat je vooral bij een dieselmotor in het begin korte afstanden moet vermijden. 
Bij tip 5 staat dat je de banden goed op spanning moet houden. 
Bij tip 8 staat dat je een fietsendrager beter kunt verwijderen. 
 
Uitleg vraag 5 
Antwoord B is juist. 
Bij tip 2 staat dat je het rijden van korte afstanden zoveel mogelijk moet vermijden. 
Bij tip 7 staat dat je de motor moet afzetten als je langer dan één minuut stilstaat. 
Bij tip 10 staat dat je niet te hard moet rijden. 
 


