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Memorandum 

DISTRIK-EKSAMEN 

GRAAD 11 



AFDELING A:  LEESBEGRIP 

VRAAG 1 

Bote, dolfyne en die see... wat ŉ vakansie 

 

1.1 moed hê  (1) 

1.2 om saam dinge te doen  (1) 

1.3 bier drink / meisies in bikini’s / hubly bubly / harde musiek (enige 2)  (2) 

1.4  “diepsee-ekskursie” sinoniem – see-avontuur of soortgelyke antwoord.  (1) 

1.5.1 Figuurlik  (1) 

1.5.2 Kry kinders met moeite om op te staan.  (1) 

1.6 “vermy ons oë”  (1) 

1.7.1 onwaar  (1) 

1.7.2 “soos iemand wat oorlog beplan”  (1) 

1.8.1 verhoogkunstenaar / aktrise  (1) 

1.8.2 “verhoogstem”  (1)  

1.9 Hulle het te min brandstof gehad.  (1) 

1.10 Hulle het nie die bootrit geniet nie en wil nie weer op die boot uitgaan nie.  (1) 

[14] 

 

1.11. Retoriese vrae  (1) 

1.12. “heeltemal niks met mekaar gemeen nie”  (1) 

1.13. Sy wil verseker dat die stories nie verlore gaan nie. 

1.14.1. Letters wat uit ’n koerant geknip word  (1). 

1.14.2. Die verskeidenheid van stories wat vertel word en dat die stories nie direk met mekaar 
verband hou nie.  (2) 

[6] 

 



Dilbert 

1.15. Nee. Die baas het die eerste persoon wat hy gesien het die taak gegee.  (2) 

1.16. Sonder om daaroor te dink / willekeurig  (1) 

1.17. Dilbert moet leuens opmaak oor ’n diens wat sy maatskappy nie kan lewer nie. 
 (2) 

1.18. skelm / onverskillig (enige twee woorde wat beskrywend van die baas kan wees) 
 (2) 

1.19. “bie”  (1) 

1.20.1. Onwaar.  (1) 

1.20.2. “Hulle weet ons het dit nie.” (1) 

[10] 

 

TOTAAL AFDELING A:  30 

 

AFDELING B:  OPSOMMING 

Voorgestelde opsomming 

1. ŉ Land Rover Discovery 3 is ’n goeie keuse vir ruwe paaie. 

2. Venda-paaie is glyerige wanneer dit nat is. 

3. Die Discovery 3 se suspensie maak vir ’n gemaklike rit.  

4. Die Discovery is groot met baie pakplek. 

5. Die Discovery het dalk te veel alarms en sensors.  

6. Die satellietnavigasie is baie bruikbaar. 

7. Die Discovery gebruik baie brandstof. 

[55 woorde] 

 

Nasien van die opsomming: 
 Daar word nie van die kandidate verwag om die opsomming van ŉ opskrif te voorsien nie. 
 Kandidate moet die opsomming in die vereiste formaat aanbied. 
 Indien kandidate ŉ paragraaf geskryf het, word die opsomming nie geassesseer nie. 
 Slegs feite wat in volsinne aangebied is, verdien punte. 



 Beplanning moet duidelik aangedui word.  Indien dit nie die geval is nie, word die eerste 
opsomming nagesien. 

 Kandidate moet die korrekte aantal woorde aandui. 
 7 punte vir 7 feite. 
 3 punte vir taal.  
 

Penaliseer soos volg: 

1. Indien die opsomming te lank is, word daar slegs 5 ekstra woorde toegelaat. Die res van 
die opsomming word geïgnoreer. 

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

3. Taalfoute word soos volg gepenaliseer: 

0 – 4 foute:  geen penalisering nie 

5 – 10 foute: trek 1 punt af 

11 – 15 foute: trek 2 punte af 

16 foute: trek 3 punte af 

4. Vir direkte aanhalings van volledige sinne word daar soos volg gepenaliseer: 

1 – 3 volledige sinne aangehaal: geen penalisering. 

4 – 5 volledige sinne aangehaal: trek 1 punt af. 

6 – 7 volledige sinne aangehaal: trek 2 punte af. 

5. Trek 1 punt af indien die kandidaat nalaat om die getal woorde aan te dui of die 
verkeerde getal woorde aangedui het. 

6. Kandidate mag nie afkortings in hul opsomming gebruik nie. Indien dit voorkom, word 
elke afkorting getel volgens die getal woorde wat dit voorstel. 
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AFDELING C:  TAALSTRUKTURE EN -KONVENSIES 

VRAAG 3 

3.1 paadjie  (1) 

3.2 geskiedkundige / historikus  (1) 

3.3 weglating van letters  (1) 

3.4 Samestelling - twee woorde – een eindig en ander begin met ’n ‘s’.  (1) 

3.5 Maak sin met rys.  (1) 

3.6 sinoniem “reisiger”: stapper / vakansieganger /   (1) 

3.7 twee vokale langs mekaar – behoort tot verskillende lettergrepe.  (1) 

3.8 kompleks  (1) 

3.9 gaste  (1) 

3.10 bly  (1) 

3.11 pak / woord met pak as bepaler bv. pakdonkie.  (1) 

3.12 lewenslank  (1) 

3.13 ei  (1) 

[13] 

 

3.14 Jy moet nooit/gladnie die agentskap bel en jou plek bespreek nie.  (1) 

3.15 wêreldwye web  (1) 

3.16 ’n Groot verskeidenheid selfsorg-verblyf reg langs die strand word deur Paternoster 
verhurings aangebied.  (1) 

3.17.1 opgewonde  (1) 

3.17.2 oortrokke  (1) 

3.18 b.nw.  (1) 

3.19 Op die rustige kusdorpie sal jy nooit ontspan en van die gejaagde  
stadslewe vergeet nie.  (1) 

3.20 winkelier.  (1) 

3.21 opgewondenheid / afwagting  (1) 

[9] 



 

3.22 sin met werkgewer  

 sin met werknemer  (2) 

3.23 binne die maatskappy  (1) 

3.24 voor  (1) 

3.25 Iets moet eers gedoen word voor iets anders kan gebeur.  (1) 

3.26.1 maat-skap-py (1) 

3.26.2 maat-ska-py  (1) 

3.27 halfjaar  (1) 

[8] 
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