FRYSLAN-A EKSAMEN
20 septimber 2014
III Staveringsopdracht

(45 min.)

A. Diktee (om ende by 15 minuten)
Ik gong rjochtsôf de brêge oer, kaam by it restaurant lâns en kuiere de rjochting út fan de
healannen. Wat wie de wrâld dêr moai! Dy krite wie as in oersetting fan it lânskip fan eartiids.
It fee en de blommen fan doe wiene foar in part ferdwûn. Fierder wie alles gelyk bleaun. Sa
fier as men sjen koe wiene wide greiden en blauwe loften mei wite steapelwolken. Fûgels
lieten har amper hearre. Op de guozzen nei dy’t heech yn ’e loft fleagen. Hjir en dêr weide
dochs noch wat fee yn it lân. Gjin inkele wynmûne te sjen.
In boer hie meand, de lêste sneed. Ik roek it farske gers, dêr’t de sinne op skynde. Yn de bleek
fan in pleats hong de wask op ’e line te droegjen yn de wyn. As hie ús mem it dêr sels
ophongen.
Ut: Sipke de Schiffart, Wat it is om bang te wêzen (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. fleantúggen
b. fleantúgen
c. fleantugen

6.

a. hipotese
b. hipoteze
c. hypoteze

11. a. presintaazje
b. presintasy
c. presintaasje

15. a. fertrouen
b. fertrauwen
c. fertrouwen

2.

a. betyd
b. betiid
c. betied

7.

a. droeg
b. droech
c. drûch

12. a. beweechlik
b. bewegelik
c. beweeglik

16. a. hy antwurde
b. hy antwurdde
c. hy antwudde

3.

a. bêrn
b. bên
c. bern

8.

a. wuarsten
b. wjarsten
c. woarsten

13. a. sjampinjon
b. sjampignon
c. champignon

4.

a. koeplet
b. kûplet
c. kouplet

9.

a. stoelen
b. stuollen
c. stuolen

14. a. konsekwensje
b. konsekwinsje
c. konsekwentsy

5.

a. hy leaut
b. hy liuwt
c. hy leauwt

10. a. meitsje
b. maitsje
c. mijtsje

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.
6.
7.

Animaasjekunstner Siebe de Boer makket koarte films dyt spûkeftich leaflik binne.
Yn syn films lit er ús zweve troch kompjoetermodellen fan nachtlike stêdden en tsjustere
utbuorrens.
Krekt as yn syn neibouwde hûs, in grapke foar himsels, is it dêr meestal ferlitten.
Yn lange camerabewegingen lit er dy troch stations fleane en oer strjitten dêr’t gjin meenske te
sjen is.
Techniek, arsjitektuur en ljochtfal spielje yn syn wurk faak de haadrol, lykas yn syn videoklips
foar musykprogramma’s op televyzje.
Siebe syket hieltiten wer nei situaazjes dy’t in gefoel fan ûnwennichens oproppe.
By syn neiste projekt is er dwaande om imposante sets fan filmklassiekers nei te bouwen, mar dan
sûnder acteurs deryn.
Ut: De Moanne, april 2014 (oanpast)

