FRYSLAN-A EKSAMEN
12 april 2014
III Staveringsopdracht

(45 min.)

A. Diktee (om ende by 15 minuten)
Alles wie oars, oant de meast deistige hannelingen ta. Dûse, toskpoetse, in stik bôle smarre,
himsels kofje ynjitte. Wat er ek ûndernaam, hieltyd hie er it gefoel as die er de dingen foar it
earst. Mei dat kofje ynjitten wie it dúdlik, om’t gewoanwei Maaike dat die. Lykas sy troch de
wike meastentiids ek de krante út de brievebus bûtendoar helle. Sneontemoarns wie it in
spultsje fan wa’t der mar as earste oan tocht.
Hjoed skuorde hy dy krante leaver fyn of stuts him yn ’e brân.
Efterhûs wie it nuver stil sa sûnder wyn en mei in dizenige sinne efter de beamtoppen. Rûnom
soene de buorlju wol oan ’e kofje sitte. De maitiid betsjutte túnwurk, mar sa om tsien oere
hinne efkes gjin gersmeaners of motorseagen.
Fan ’e skuorre nei de dyk ta wie heechút in meter as tritich. Diskear lykwols hie it loopke
mear fan in ûnwisse ekspedysje.
Wilco Berga, Dat it streamt (oanpast)
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De ûnderdielen B en C duorje meielkoar om ende by 30 minuten.
B. Wat is goed? Skriuw allinnich it nûmer op en de letter foar it wurd dat goed stavere is.
Mei-inoar 16 punten.
1.

a. wierhyd
b. wjirheid
c. wierheid

7.

a. horloasje
b. horloazje
c. horloge

13. a. sykehûs
b. sikenhûs
c. sikehûs

2.

a. apenuten
b. apenúten
c. apenútten

8.

a. brêgje
b. brêchje
c. brechje

14. a. krúsbeien
b. krúsbaaien
c. krúsbijen

3.

a. sûkerbôle
b. sûkerbôlle
c. sûkerbolle

9.

a. boekferslagen
b. boekferslaggen
c. boekferslachen

15. a. biezum
b. biezem
c. biesem

4.

a. hy hat skoot
b. hy hat skowt
c. hy hat skood

10. a. kuorren
b. kworren
c. koerren

5.

a. ynternasjonaal
b. internasjonaal
c. ynternationaal

11. a. kompjoeter
b. kompjûter
c. kompjuter

6.

a. befêrzen
b. beferzen
c. befêzen

12. a. adfyskommisje
b. advyskommisje
c. adfyskommissy

16. a. hypotheek
b. hipoteek
c. hypoteek

C. Ferbetterje de flaters yn dizze sinnen. As flaters wurde rekkene: flaters neffens de
Fryske staveringsregels; it ferkeard of net brûken fan haadletters, lytse letters, skrapkes,
skerp- of breedtekens; it ferkeard oaninoar of los skriuwen fan gearstallings. Skriuw de
hiele sin oer.
1.
2.
3.
4.
5.

Hoogendoorn studjerre kultuerele stúdzjes yn it westen fan it lân en bleu dêr inkele
jieren hingjen foar stage en wurk.
Mar it dworre net lang, doe kriege er de moochlikheid om nei it noorden te kommen.
As redacteur en filmer fan televysjeprogramma’s, dokumentêres en films reizge
Hoogendoorn de hiele wrald oer.
Mar it ljefst makket er frei wurk en dêrfoar syket er de ûnderwerpen tichterby, sa as
de komst fan wynmoenen.
Hy dogt sok wurk graag alline, want dan kin er it beste trouw bleauwe oan syn eigen
kunstsinnige prinsipes.
Ut: De Moanne, nûmer 6, novimber 2013 (oanpast)

