FRYSLAN-A EKSAMEN
16 april 2016
III Staveringsopdracht

(45 min.)

A. Diktee (om ende by 15 minuten)
Der hat in útstalling yn in natuermuseum west oer âlde Fryske tsjerken dy’t ien binne mei it
Fryske lânskip. Eachlûker wie in Frysk terptsjerkje dat yn it museum boud wie. Om dy
eksposysje hinne wie in aardige aksje opset: bern dy’t thús fan lego in moai tsjerkje bouden,
koene dat meinimme nei it museum. Sawat alle bern hawwe der nocht oan om mei lego te
bouwen en yn alle Nederlânske húshâldingen stiet wol in doaze fol mei dy kleurige stientsjes.
It museum rôp al dy bern op om alhiel nei eigen idee en bestek in lego-tsjerkje te bouwen. It
wie de bedoeling dat al dy tsjerkjes dêr útstald waarden. Bern dy’t dat diene, krigen fergees
tagong. Besikers koene stimme oer hokker tsjerkje oft se it moaiste fûnen. De winner krige in
moaie priis. Nei ôfrin krige elkenien syn bouwurk fansels werom.

Ut: It Nijs fan juny 2015 (oanpast)
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De ûnderdielen B en C duorje mei-inoar 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. allegearre
b. allegjerre
c. allegeare

7.

a. Alvestêdentocht
b. Alvestêdetocht
c. Olvestêdetocht

13. a. moochlik
b. mogelik
c. mooglik

2.

a. examenútslaggen
b. eksamenútslagen
c. eksamenútslaggen

8.

a. befêrzen
b. beferzen
c. befêzen

14. a. trouwfoto’s
b. troufoto’s
c. troufotoos

3.

a. spitichernôch
b. spitigernôch
c. spytichernôch

9.

a. hûnderttûzend
b. hûnderdtûzen
c. hûnderttûzen

15. a. eksposysje
b. exposysje
c. eksposisje

4.

a. nijjierswinsk
b. neijierswins
c. nijjierswins

10. a. Amerikaans
b. Amearikaansk
c. Amerikaansk

5.

a. draaglik
b. dragelik
c. draachlik

11. a. fleantugen
b. fleantúgen
c. fleantuchen

6.

a. journaal
b. sjournaal
c. sjoernaal

12. a. kompjoeter
b. kompjûter
c. compjûter

16. a. aardighydsje
b. aardichheitsje
c. aardichheidsje

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 gearstallingen. Skriuw de
hiele sin oer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De ôfrûnne dagen is dudlik wurden dat it yn de internasjonale politiek net om idealen
en prinsipes, mar om belangen giet.
Ik fertel gjin nijs as ik stel dat SC Hearrenfean yn in krysis ferkeard, sawol bestjûrlik
as sportyf.
Omdat wy jo miening wichtig fine, freechje wy jo oan ’e ein fan de cursus it
evaluaasjeformulier yn te voljen.
It famke stoudde hastig it paed del, mar mouike koe har noch krekt tsjinhôlde, foar’t
se de dyk op fleach.
De gemeanteried bûgt him oer de neie fêststelde bouwprizen.
Ut is in illúzje om te tinken dat it Fries bestean bleauwe sil sûnder mear omtinken
oan dy taal yn it ûnderwys te jaan.

