FRYSLAN-A EKSAMEN
26 septimber 2015
II Staveringsopdracht

(45 min.)

A. Diktee (om ende by 15 minuten)
It deiboek fan Anne Frank is en bliuwt ôfgryslik bysûnder. It is amper te leauwen hoe moai
oft in famke fan fjirtjin skriuwe kin. Har deiboek jout sa’n krekte beskriuwing fan har libben
as Joadske ûnderdûker dat it in moaie werjefte is fan alle ûnderdûkers dy’t der west hawwe. It
is op guon mominten ek geweldich spannend. Do libbest hielendal mei har mei, bygelyks yn
har leafde foar Peter. Ik koe hast net ophâlde mei lêzen, omdat ik witte woe hoe’t it fierder
gean soe. Har frustraasje tsjinoer har mem bygelyks begryp ik folslein. Under it lêzen kinst
eins net oars as mei har meilibje. En ast oan ’t lêzen bist, ferjitst ek hielendal hoe’t it ferhaal
ôfrinne sil en yn de foarstelling is dat eins krekt sa.

Ut: de Moanne fan maaie 2015 (in lyts bytsje 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. healwys
b. healwiis
c. healwies

7.

a. swierichheden
b. swierrichheden
c. swirrichheden

13. a. figuer
b. figuur
c. figúr

2.

a. kompjûter
b. kompjoeter
c. komputer

8.

a. frôlju
b. froalju
c. froulju

14. a. mouike
b. mwoike
c. muoike

3.

a. ûnbeweeglik
b. ûnbewegelik
c. ûnbeweechlik

9.

a. antwudde
b. antwurdde
c. antwurde

15. a. skodoaren
b. skodoarren
c. skodwarren

4.

a. bagaasje
b. bagasje
c. bagaazje

10. a. befêrzen
b. beferzen
c. befêzen

5.

a. itensiede
b. ytensiede
c. itenside

11. a. bêden
b. bedden
c. bêdden

6.

a. liuwe
b. leauwe
c. ljowe

12. a. do bûgst
b. do boechst
c. do bûchst

16. a. bjoatterstún
b. boatterstún
c. boarterstún

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.

Hy stie dêr mei it boartersgoud yn ’e hanen nei in ploegje meensken mei bûnte
hoeden te sjen.
Maaike is hjoed sântich ier wurden, dat har bêrn en beppesizzers komme allegearre
tús.
It is net fertrouwd om dat natuergebied yn te rinnen, want de groen is dêr fjirderop
net sa stevig mear.
Nei syn stúdsje woe der eerst in jier mei twa freunen de wrâld oer reisgje.
Op de telefizje wurt net folle ynformaasje oer de polityke situaasje jûn.
Der is no in mooglikhyd om dat súterige brêchje op te knappen.

