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Afdeling A – Kyk- en Leesbegrip 

Assesseringsriglyne: 

 

 Spelfoute in een-woord-antwoorde word gepenaliseer SLEGS as die betekenis van die 

spelfout die woord verander. 

 Spel- en taalfoute in langer antwoorde word nie gepenaliseer nie – die fokus is op begrip. 

 Vir oop vrae word geen punte toegeken vir JA/NEE/EK STEM SAAM/EK STEM NIE SAAM 

NIE/WAAR/ONWAAR- of FEIT/LUG JOU MENING-vrae.  Die rede / motivering word 

oorweeg.  Indien die kandidaat nie JA/NEE/EK STEM SAAM/EK STEM NIE SAAM 

NIE/WAAR/ONWAAR skryf nie, maar die motivering is korrek, word GEEN punt toegeken 

nie. 

 As die WAAR / ONWAAR verkeerd is, maar die motivering is reg, word GEEN punt 

toegeken nie. 

 Vals (Fals) kan aanvaar word.  (False is egter verkeerd, want dit is Engels.) 

 As ŉ antwoord ŉ aanhaling is, word die kandidaat nie gepenaliseer indien die 

aanhalingstekens ontbreek nie.  Die aanhaling moet volledig volgens die teks wees,maar die 

kandidaat word nie gepenaliseer vir spelfoute nie. 

 Waar een-woord-antwoorde gevra word en die kandidaat ŉ volsin gee, is dit korrek mits die 

korrekte woord onderstreep word of op een of ander wyse uitgelig word. 

 Wanneer twee of drie feite / punte vereis word en die kandidaat ŉ hele reeks gee, word 

slegs die eerste twee of drie feite/punte nagesien. 

 Indien die kandidaat woorde uit ŉ ander taal gebruik as die taal waarin die vraestel verskyn, 

word die vreemde woorde geïgnoreer.  Indien die antwoord sonder die vreemde woorde 

sinvol is, word die kandidaat nie gepenaliseer nie.  Indien die vreemde woord in die 

antwoord vereis word, word dit aanvaar. 

 Aanvaar dialektiese variasies.  

 Aanvaar by meervoudigekeuse-vrae die letter ASOOK die korrekte antwoord wat ten volle 

uitgeskryf is. 
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AFDELING A – KYK- en LEESBEGRIP 
 

VRAAG 1 – Leesstuk en Strokiesprent 

AANTAL WOORDE – 639: Leesouderdom van die leesstuk: 11.96 

 
Vraag LEESSTUK Punt Kat. Vlak 

1.1.   Drie of 3 1 A 1 

1.2.   Arnold 1 A 1 

1.3. regter (Thokozile) Masipa 1 A 1 

1.4. Bruce Koloane 1 A 1 

1.5. 
Onwaar, regter Masipa gesê het advokaat Gerrie Nel was reg om  

te sê die hof kan nie besluit of Oscar vir observasie moet gaan of nie 
1 B 3 

1.6. Denke 1 B 2 

1.7. Toe hulle psigiatriese patologie deel van sy verweer gemaak het. 1 C 4 

1.8. Sy is ‘n forensiese psigiater. 1 A 1 

1.9. ’n Vuurwapen. 1 A 1 

1.10. Dat Pistorius nie volgens sy begrip van reg en verkeerd opgetree het nie. 2 B 3 

1.11. Hy sou haar waarskynlik nie laat getuig het nie. 1 B 2 

1.12. Dat hy “per ongeluk” geskiet het. 2 B 3 

1.13. 20 mense 1 B 3 

1.14. Drie FO 3. 1 B 3 

1.15. Sodat ‘n geheelbeeld van die pasiënt gevrom kan word. 1 C 6 

1.16. Die pasiënt spandeer die tyd in die saal tussen ander pasiënte. 1 A 1 

1.17. Om te sien of die pasiënt se gedrag dieselfde bly. 1 B 3 

1.18 
Die doel is om vas te stel of hy sy verhoor kan volg en of hy verantwoordelik 
gehou kan word vir die beweerde misdaad. 

2 B 3 

1.19. Die waarnemingstyd kan verleng word.. 1 A 1 

1.20. Om te verseker die pasiënt hou nie ’n front voor nie. 1 B 2 

1.21. Hoe jy altyd optree sal mettertyd begin wys. 1 C 6 
Vraag STROKIESPRENT Punt Kat. Vlak 

1.22. Die wiskundetoets. 1 A 1 

1.23. 
 Om te loop. 

 Die lopie. 
1 B 2 

1.24. Miskien. 1 B 3 

1.25. 
Hy hardloop in die teenoorgestelde van waarheen hulle geloop het. 
(Of iets soortgelyks) 

1 C 4 

1.26. EIE SIN oor hoe stres verlig word vir ‘n toets of ‘n eksamen. 1 C 5 

 

Kategorie A B C 

Aantal Punte 12 12 6 

Totaal Punte 30 30 30 

% 40% 40% 40% 

 

TOTAAL AFDELING A - 30 
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AFDELING B – OPSOMMING 
VRAAG 2 

 
ASSESSERINGSRIGLYNE 
ALGEMEEN 
Lees die hele opsomming om ŉ geheelindruk van die opsomming te kry. 

 Beplanning is nie nodig nie.   

 Indien beplanning wel gedoen is, moet dit duidelik aangedui wees. 

 Indien nie aangedui nie, word die eerste opsomming nagesien. 

 Indien die opsomming te kort is, maar dit bevat al die vereiste inligting, word die kandidaat 
nie gepenaliseer nie. 

 Kandidate mag nie afkortings in hul opsommings gebruik nie, maar indien dit in die 
opsomming voorkom, word elke afkorting getel volgens die getal woorde wat dit voorstel. 

 Die aantal woorde moet deur die onderwyser getel word. 

 Leerders verloor nie ‘n punt as hulle nie die aantal woorde aandui nie. 

 As die woordlimiet oorskry word, word net gemerk tot die sin waarin die aantal bereik is. Die 
res van die opsomming word geïgnoreer. 

 
PUNTETOEKENNING 

 7 punte vir 7 feite (1 punt per feit) 

 3 punte vir Taal 

 Totaal: 10 punte 
DUI DIE PUNTE SO AAN: 

Feite (7) + Taal (3) = (10) 

 
FEITE  (7) 

 Slegs feite wat in volsinne aangebied word, verdien punte.  (ŉ Volsin het ŉ werkwoord.) 
 
TAAL  (− 0/1/2/3) 

 ELKE taalfout (grammatika, spelling en punktuasie) in ELKE feit word aangedui (ook in   
verkeerde feite), daarna getel en soos volg bereken:   

 
Verspreiding van punte vir TAAL waar die leerders NIE DIREK aangehaal het NIE: 

1 – 3 feite korrek 1 punt 

4 – 5 feite korrek 2 punte 

6 – 7 feite korrek 3 punte 

 
Verspreiding van punte vir TAAL waar die leerders DIREK aangehaal het: 

6 – 7 direkte aanhalings 0 punte vir Taal 

1 – 5 direkte aanhalings 1 punt vir Taal 

 
TIPIESE TAALFOUTE 

Woordorde in enkelvoudige sin 
(bv. O/werp + ww. + v/werp) 

Tyd, wyse, plek- Direkte vertaling 
(moedertaalinvloed) 

Woordorde in saamgestelde sinne 
(Voegwoord 1, 2 en 3) 

Dubbelnegatief Voornaamwoorde Omgekeerde woordorde 

Lydende vorm Infinitief  
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FORMAAT 
Kandidate moet die opsomming in die vereiste formaat aanbied:   

 puntsgewys onder mekaar. 

 Indien dit in paragraafvorm  aangebied is word die eerste sin gemerk en die res geïgnoreer.  
 
GETAL WOORDE  

 Kandidate MOET die korrekte getal woorde aandui. 

 Indien die kandidaat nalaat om die getal woorde aan te dui of die verkeerde getal woorde is 
aangedui, word hulle NIE penaliseer met een punt NIE. 

 
VRAAG 2 – OPSOMMING 
Wenke oor wat jou kan help voor die eksamen. [261woorde] 

 
Uit die leesstuk Moontlike opsomming 

 Stel ’n studierooster op wat jou klasse, huistakies en sosiale afsprake in ag 
neem en hou daarby. Knyp genoeg tyd af vir slaap en moet nie net ná etes 
weer begin studeer nie; rus eers ’n halfuur lank nadat jy geëet het. 

 
 Dink aan maniere om jouself te motiveer, deur byvoorbeeld jouself te beloon 

met ’n Facebook-sessie ná jy ’n afdeling voltooi het of dat jy gou vir ‘n vriend 
of twee sms’e kan stuur en beantwoord - onthou om jou selfoon af te sit 
terwyl jy studeer. 

 
 Besluit waar jy gaan studeer. As jy nie ’n stil, privaat plek het waar jy tuis kan 

studeer nie, reël met ’n vriend(in) om by sy/haar huis saam te studeer of 
gaan biblioteek toe. 

 
 Oefen sodat jy stres kan verlig – selfs al loop jy net om die blok of na die 

bure se huis toe. Dit sal jou ook help om beter te slaap. 
 

 Som jou werk op en onderstreep belangrike woorde en idees in kleur sodat 
dit uitstaan wanneer jy hersien. Niks is meer frustrerend om die berge werk 
te sien en om deur alles te gaan voor ‘n eksamen nie. 

 
 Liasseer jou notas in ’n lêer en gebruik gekleurde karton om die verskillende 

leerareas te onderskei. 
 

 ’n Uitstekende manier om te studeer is om die werk aan ’n vriend of vriendin 
te verduidelik. Sodoende hoor jy weer die werk en kan jou vriend of vriendin 
jou reghelp as jy iets verkeerd het. 

 

 

 Stel ’n studierooster op. 
 
 

 

 Motiveer jouself.  
 
 
 

 Kry ‘n stil, privaat plek 
waar jy studeer. 

 
 

 Oefen. 
 

 

 Som jou werk op! 
 
 
 

 Liasseer jou notas. 
 

 

 Verduidelik die werk. 
 

[25 woorde] 

 

TOTAAL AFDELING B - 10 

 
 

EN 
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AFDELING C: TAAL 
 

VRAAG 3 – STROKIESPRENT 
[Aantal woorde – 19 woorde] 
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Vraag WOORSTRUKTURE Punt 

3.1. Twaalf. 1 

3.2. Doodgelukkig / dolgelukkig / sielsgelukkig. 1 

3.3. Lewensideaal. 1 

3.4. Laboratoriums. 1 

3.5. Opl. OF opl. 1 

3.6. Unieke 1 

3.7. Nuutste. 1 

3.8. Nomineer. 1 

3.9. Onderwysertjie. 1 

3.10. Onduidelike 1 

Vraag SINSTRUKTURE Punt 

4.1. Die aankondiger sê dat Spanje die nuwe wêreldkampioene in sokker is. 2 

4.2. Die wêreldbeker is verby daarom moet Piet en Vusi weer begin werk.  1 

4.3. Môre sal Piet en Vusi weer huise begin beroof.  2 

4.4. ‘n Ander huis word elke dag deur Piet en Vusi beroof. 1 

4.5. Vusi het per ongeluk die vuvuzela saamgevat. 1 

4.6. Piet vra vir Vusi hoekom hy die vuvuzela saamvat. 2 

4.7. Nee, Vusi en Piet is nie eerlike, hardewerkende mans nie. 1 

4.8. Vusi en Piet het die wêreldbeker gekyk. 1 

Vraag KRITIESE TAALBEWUSTHEID Punt 

5.1.1. Gewigsverlies gaan blykbaar nie meer oor wat jy eet nie. 1 

5.1.2. as jy van ongewenste kilo’s wil ontslae raak. 1 

5.1.3.1. Mense. 1 

5.1.3.2. dieetmaatskappy 1 

5.1.3.3. maaltye 1 

5.1.4. wat oor ‘n wye spektrum gekies was 1 

5.1.5. van hoe jy wat moet eet 1 

5.1.6. A – denotief gebruik omdat dit verwys na ‘n manier hoe iets bereik word 1 

5.1.7. D – konnotief gebruik omdat dit verwys na die maaggedeelte van ‘n persoon 1 

5.1.8. Vraagsin. 1 

5.1.9. Stelsin. 1 

5.1.10. Die skrywer se opinie is neutraal. 1 

5.1.11. EIE OPINIE oor of die tyd van die dag wat jy eet jou gewig kan beïnvloed. 1 

5.1.12. Verkeerde. 1 

5.2.1.  Gemorskos / Kitskos veroorsaak ‘n toename in gewig. 

 Gemorskos / Kitskos is nie gesond nie. 

1 

5.2.3.1.  Die duif is oorgewig.  
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 Die MacDonalds advertensiebord in die agtergrond. 

 Die oorgewig duif het ‘n slaptjip / skyfie in die bek. 

 Die maer duif se woorde. 

5.2.3.1. B – Die skrywer wil hê die leser moet seker emosies ervaar. 1 

5.2.3.2. D – Die duif sê vir sy vriend dat dit kitskos is wat hom oorgewig gemaak het. 1 

5.2.3.3. C – Kitskos is ongesond en kan veroorsaak dat jy oorgewig raak. 1 

5.2.3.4. A – Kitskos is ongesond en mense moet meer gesonde kos begin eet. 1 

   
 

TOTAAL AFDELING C - 40 
 

VRAESTEL TOTAAL  - 80 

 


