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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 – Internetartikel 

AANTAL WOORDE – 702: Leesouderdom van die leesstuk: 12 

 

Vr. LEESSTUK Pt. Kat. Vlak 

1.1.   SSF 1 A 1 

1.2.   Die Britse Statebond Spele 1 A 1 

1.3. 
 1930 

 Negentien dertig 
(Enige EEN) 

1 A 1 

1.4. 
 11 lande 

 Elf lande 
(Enige EEN) 

1 A 1 

1.5. daar oorlog was 1 A 1 

1.6. 
Onwaar, het vier jaar later 'n naamverandering ondergaan met die eerste 
Britse Ryk en Statebondspele in 1954.  
(SLEGS DIE MOTIVERING VERDIEN DIE PUNT) 

1 B 3 

1.7. omdat meer as dertig spanne vir die eerste keer deelgeneem het. 1 A 1 

1.8. tweede 1 A 1 

1.9. 
 Die statebondfederasie 

 SSF 
(Enige EEN) 

1 A 1 

1.10. 
 7 lande 

 sewe lande 
(Enige EEN) 

1 A 1 

1.11. 
 rolbal 

 netbal 
(Enige EEN – SLEGS EEN) 

1 A 1 

1.12. Agtien 1 B 3 

1.13. Onwaar, net Noord-Ierland is deel van die Verenigde Koninkryk. 1 C 5 

1.14. 
 6 lande 

 ses lande 
(Enige EEN) 

1 A 1 

1.15. John Astley Cooper 1 A 1 

1.16. 

 as 'n middel van toenemende welwillendheid 

 vir die bevordering van goeie verhoudinge van die lande van die Britse 
Ryk. 
(Enige EEN rede – Slegs EEN) 

1 B 4 

1.17. 

 Die kroning van koning George die vyfde. 

 Die koning van Engeland was gekroon. 

 ‘n Kroning. 
(Of soortgelyk) 

1 C 5 

1.18 Swem(items) 1 B 3 
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1.19. 
 1934 

 Negentien vier-en-dertig 
(Enige EEN) 

1 B 3 

1.20. 

Hulle uitslae ingesluit was in die medaljetelling van hulle onderskeie 
lande. hulle uitslae ingesluit was in die medaljetelling van hulle 
onderskeie lande. 
(Of soortgelyk) 

1 C 5 

1.21. 
 Daar is weggedoen met die vlag. 

 Hulle het ontslae geraak van die vlag. 
(Of soortgelyk) 

1 B 3 

1.22. Uit protes teen Nieu-Seeland se sportkontak met Suid-Afrika. 2 B 3 

1.23. 
Dit was geboikot in protes teen die britse premier Margaret Thatcher wat 
geweier het om sportkontakte met Suid-Afrika te breek as gevolg van 
apartheid. 

2 B 3 

1.24. 

EIE OPINIE oor hoekom leerder dink dit is belangrik dat kompetisies 
soos die Statebondspele plaasvind. Aanvaar antwoorde soos: 
 Dit bevorder verhoudings tussen lande. 

 Atlete van verskillende lande kan teen mekaar kompeteer. 

 Dit bevorder goeie liggaamsgesondheid. 

 Dit bevorder blootstelling aan ander kulture. 

 Dit bevorder die ekonomie. 

1 C 6 

     

Vr. Tabel Pt. Kat. Vlak 

1.25. 
 1962 

 Negentien twee-en-sestig 
(Enige een) 

1 B 2 

1.26. 
 2002 

 Twee-duisend-en-twee 
(Enige een) 

1 B 2 

1.27. 
 Dit was nog nie beskikbaar nie. 

(Of soortgelyk) 
1 C 4 

1.28. 

 Dit sal ons eknomie laat groei. 

 Dit sal werksgeleenthede skep. 

 Nuwe sportstadiums word gebou. 

 Dit bevoder internasionale verhoudings. 

 Toerisme word bevorder. 
(Of soortgelyk) 

1 C 6 

     

 

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 as jy ‘n suksesvolle atleet wil wees. [247 woorde] 

 

Uit die leesstuk Moontlike opsomming 

Vir ‘n Olimpiese-vlak prestasie en baie energie, moet jy behoorlik eet en dit 

sluit die eet van 'n koolhidraat- en proteïenbelaaide ontbyt in.  
 
Hoëvlak atlete wat hard oefen benodig 8 tot 10 ure se slaap. Fokus op ‘n 

goeie gehalte slaap deur bed toe te gaan voor 11:00. Slaap ook in ‘n 
omgewing wat so donker as moontlik is.  

 
Jy moet behoorlik opwarm voor jy oefen en afkoel nadat jy geoefen het. 

Spandeer 10 to 15 minute aan ‘n dinamiese opwarmingssessie. Na jou 
oefensessie kan jy afkoel deur rek en strek oefeninge te doen om pyn en 

beserings te verminder.  
 

Berei jouself sielkundig voor vir wedstryde of sportbyeenkomste. Sommige 

maniere om dit te doen is deur te oefen en deur inspirerende boeke en 

aanhalings te lees.  
 
Alle suksesvolle atlete het afrigters. Atlete wat beduidende veranderinge wil 

maak en wat hulp nodig het met hulle oefenprogram benodig 'n gesertifiseerde 

professionele persoon om dit te kan doen. Huur dus 'n afrigter.  
 
Oefen vroeg in die oggend. Suksesvolle atlete doen dit. Jy kan ook. Daar is 

baie minder afleidings vroeg in die oggend wat jou sal verhoed om ‘n 
susesvolle oefensessie te hê en jy sal die hele dag goed voel. 
 
Olimpiese atlete is bekend daarvoor om vir jare saam te oefen voor hulle op 
die groot dag teen mekaar kompeteer. Aanspreeklikheid vorm 'n groot deel 
van ‘n suksesvolle atleet se lewe en wanneer jy saam met 'n vriend oefen is 
jy meer toegewyd. Oefen dus saam met 'n vriend. 

 Jy moet jy behoorlik 
eet.  
 

 Slaap 8 tot 10 ure.  

 Slaap in ‘n donker 
omgewing.  
 

 Jy moet behoorlik 
opwarm en afkoel. 

 
 
 

 Berei jouself 
sielkundig voor.  
 
 

 Huur 'n afrigter.  
 
 

 Oefen vroeg in die 
oggend. 
 
 

 Oefen saam met 'n 
vriend / iemand. 

 
[Aantal woorde: 40] 

 

TOTAAL AFDELING B - 10 

 
EN 
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AFDELING C: TAAL 
 

VRAAG 3 – ADVERTENSIE 

[Aantal woorde – 83 woorde] 

 

Vr. WOORSTRUKTURE / SINSTRUKTURE / KRITIESE TAALBEWUSTHEID Pt. 

3.1. twintig. 1 

3.2. 
 stokoud 

 horingoud 
(Enige een) 

1 

3.3. Skoolprojekte maak jou elke jaar gespanne. 1 

3.4. laerskoolkinders 1 

3.5. gesk. 1 

3.6. Dit bevat onderwerpe oor die menslike liggaam en virruse. 1 

3.7. wêreld. 1 

3.8. nuuskierige. 1 

3.9. Fassinerendste 1 

3.10. tyskriffie. 1 

3.11. Nee, dit is nie ’n weergalose naslaangids vir die laerskoolkind in jou lewe nie. 1 

3.12. onbekende 1 
Vr. WOORSTRUKTURE / SINSTRUKTURE / KRITIESE TAALBEWUSTHEID Pt. 

4.1. Meneer Smith sê dat daardie ‘n afgesaagde grappie is. 2 

4.2. Môre sal Meneer Smith vir Neelsie roep. 1 

4.3. samestellende afleiding 1 

4.4. ‘n Klip is deur Neelsie geteken 1 

4.5. Dit was ‘n afgesaagde grappie 1 

4.6. Meneer Smith vra vir Neelsie hoekom hy die klip geteken het.  2 

4.7. 

 d 

 Lui 

 d / Lui 
(Enige een) 

1 

Vr. WOORSTRUKTURE / SINSTRUKTURE / KRITIESE TAALBEWUSTHEID Pt. 

5.1.1. Mitch en Cam verkoop van hul besittings 1 

5.1.2. wat Suid-Afrika in die gesig staar 1 

5.1.3. bywoord 1 

5.1.4. were 1 

5.1.5. geweer 1 

5.1.6. oor Hannon Bothma en sy span wat voorkomswonderwerke verrig. 1 

5.1.7. dat jou tone omkrul 1 

5.1.8. SA – GEEN LEESTEKENS 1 

5.1.9. homofone 1 

5.1.10. Vraagsin. 1 

5.1.11. Stelsin. 1 
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5.1.12. 

EIE OPINIE oor realiteitsprgramme. Aanvaar antwoorde soos: 

 Ek hou van realiteitsprogramme want dit wys dat mense deursettingsvermoë het. 

 Ek hou van realiteitsprogramme want van dit is snaaks. 

 Ek hou nie van realiteitsprogramme nie want dit verneder mense. 

 Ek hou nie van realiteitsprogramme nie want dit is nie regtig die realiteit nie. 
LET WEL: Die leerder MOET ‘n opinie vorm. 

1 

5.1.13. aktuele 1 

5.1.14. 

 ‘n goeie persoonlikheid nie regtig tel nie, solank jy goed lyk. 

 A 

 A / ‘n goeie persoonlikheid nie regtig tel nie, solank jy goed lyk. 
(Enige een) 

1 

5.2.1. 

 Snoepies verkoop ongesonde kos. 

 Kinders / Leerders tel gewig op as gevolg van die kos wat hulle by snoepies eet. 

 Ouers moet bewus wees daarvan dat ongesonde kos by snoepies verkoop word. 
(Of soortgelyk) 

1 

5.2.2. 

 Die seun / kind is oorgewig. 

 Die seun se maag steek uit / sy klere pas hom nie meer nie. 

 Die skaal is belas / gebuig. 

 Die uitdrukking op die pa se gesig ( sy groot oë) 

 Die woorde wat gebruik word. 
(Enige EEN) 

1 

5.2.3. ongesonde 1 

5.2.4. sal ingryp oor die ongesonde kos wat by snoepies verkoop word 1 

5.2.5. skok 1 

 

TOTAAL AFDELING C - 40 
 

VRAESTEL TOTAAL  - 80 

 


