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INSTRUKSIES EN INFORMASIE 
 
Lees die volgende instruksies noukeurig deur voordat die vrae beantwoord word: 
 
1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings. 
 

AFDELING A: 30 PUNTE 
AFDELING B: 10 PUNTE 
AFDELING C: 30 PUNTE 

 
2. Skryf die antwoorde in die antwoordboek wat in die eksamen voorsien word. 
3. Lees die instruksies vir elke vraag noukeurig en doen slegs wat verlang word. 
4. Begin met die vraag waarvoor die hoogste punt moontlik behaal gaan word. 
5. Nommer die antwoorde presies soos die vrae genommer is. 
6. Antwoorde moet volsinne wees, behalwe waar ander instruksies gegee word. 
7. Die puntetoekenning vir elke vraag sal die lengte van die antwoorde bepaal. Verskaf 

genoeg feite om die totale punte te behaal. Moenie tyd verspil deur meer inligting te 
gee as wat nodig is nie. 

8. Skryf asseblief netjies en leesbaar  ons kan nie onleesbare handskrif merk nie. 
9. Begin die antwoord vir elke vraag op 'n NUWE bladsy, byvoorbeeld Vraag 1, nuwe 

bladsy, Vraag 2, nuwe bladsy. 
10. Die vraestel en notas van enige student wat oneerlik te werk te gaan, sal van hom of 

haar verwyder word. Die Kollege sal dissiplinêre maatreëls toepas om die integriteit 
van hierdie eksamen te beskerm. 

11. Indien daar iets verkeerd is met, of uitgelaat was, in die vraestel of antwoordboek, lig 
asseblief dadelik die toesighouer in. As die toesighouer nie oor 'n probleem ingelig 
word nie, sal die Kollege dit nie later kan regstel nie en sal die punte nie aangepas kan 
word as gevolg van die probleem nie. 

12. Hierdie vraestel mag van die eksamenlokaal verwyder word na afloop van die 
eksamen. 

 
Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings: Afdeling A, Afdeling B en Afdeling C. 
Beantwoord AL die vrae. 
 

Vraag Afdeling Punte 

1 
A: Kyk- en Leesbegrip 
 
 Beantwoord die vraag 

30 

2 

B: Opsomming 
 
 Beantwoord die vraag 

10 

3 
C: Taal 
 
 Beantwoord die vraag 

30 

TOTAAL: 70 PUNTE 
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_________________________________________________________________________ 

AFDELING A – KYK- EN LEESBEGRIP (30 PUNTE) 
_________________________________________________________________________ 

BEANTWOORD DIE VRAAG 
_________________________________________________________________________ 
 
VRAAG 1  
 
Lees die onderstaande tekste en beantwoord die vrae volgens die instruksie by elkeen. 
 
KOERANTARTIKEL 
 

 

'DÍT LOK ONS NA SA' 
 
1. Almal ken iemand of het sélf familielede wat oorsee bly. 
 
2. Baie van hulle het die land permanent verlaat en sê reguit hulle kom nooit weer terug 

nie. Hul redes is oorbekend: misdaad, min werkgeleenthede, regstellende aksie, 
noem maar op. 

 
3. Immigrante van elders wat Suid-Afrika hul tuiste gemaak het, kan egter dikwels nie 

verstaan hoekom baie Suid-Afrikaners nie hier wil bly nie. Suid-Afrika is 'n land van 
geleenthede, hier is soveel wat gedoen moet word.  

 
4. Dié wat van die Eerste Wêreld kom, sê hul eie lande is oorontwikkel en 

oorgereguleer. Werkloses kan hier by verkeersligte koeksisters of toiletrolle verkoop. 
In die meeste ontwikkelde lande het jy skaars jou staan gekry of jy word in hegtenis 
geneem. 

 
5. Die resessie is nog 'n rede vir die omgekeerde breinkwyn: In baie ryker lande het 

werksekerheid afgeneem. Baie mense is keelvol vir hul landgenote wat wag vir hul 
regering om hul geldelike probleme op te los pleks daarvan dat hulle self iets aan hul 
verknorsing doen. 

 
6. Volgens Marussia van der Merwe van Stepping South, 'n maatskappy wat sedert 

2003 buitelanders help om hulle hier te vestig, is daar beslis 'n styging in die aantal 
professionele mense uit ontwikkelde lande wat hier kom bly. 

 
7. "Bouwerk aan Eskom se Kusile- en Medupi-kragaanleg en ander konstruksieprojekte 

skep baie werkgeleenthede. Suid-Afrika het 'n tekort aan ingenieurs, algemene 
bestuursvaardighede en inligtingstegnoloë in die bankwese. Oorsese burgers wat 
hierheen verhuis, kom veral van die VSA, Duitsland, Indië en Brittanje." 

 
8. Volgens Van der Merwe word immigrasie hierheen nie deur regstellende aksie 

gekniehalter nie. "Groot internasionale maatskappye bied opleidingsprogramme aan 
waarin Suid-Afrikaners 'n verskeidenheid vaardighede geleer word. In ruil kan sulke 
maatskappye aansoek doen vir buitelandse spesialiste om hier te kom werk." 

 

http://www.rapport.co.za/Weekliks/Nuus/Dit-lok-ons-na-SA-20120721
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9. 'n Ander tendens is dat die Afrika-diaspora blykbaar besig is om om te keer. Afrika se 

mees bekwame inwoners word al dekades lank na ander wêrelddele weggelok, maar 
swak ekonomiese omstandighede in veral Europa bring mee dat Afrikane op groot 
skaal terugkeer. Boonop het werkgeleenthede en die lewensomstandighede in lande 
soos Nigerië verbeter. 

 
10. Prof. Loren Landau (40), 'n Amerikaner van geboorte en direkteur van die Afrika-

sentrum vir migrasie en samelewing by die Universiteit van die Witwatersrand, se 
indruk is dat geskoolde immigrante veral van Kenia, Zimbabwe en in 'n mindere mate 
Nigerië en Uganda kom. Dié groep is meer divers as 'n mens eienaars van 
kleinsake-ondernemings insluit. 

 
11. Hy bevestig Suid-Afrika se akute tekort aan kundigheid in die openbare en private 

sektor. "Suid-Afrika lewer nie gegradueerdes op die gebiede waarin ons moet 
presteer om globaal mededingend te wees nie. Immigrasie uit ander wêrelddele kan 
die tekorte aanvul, maar ons immigrasiewette en druk op maatskappye om aan die 
vereistes van swart ekonomiese bemagtiging te voldoen, bemoeilik sake, selfs wat 
voornemende immigrante elders in Afrika betref." 

 
12. Professionele mense word deur verskeie faktore gemotiveer om na Suid-Afrika te 

verhuis (Landau het hom tien jaar gelede hier gevestig). "Suid-Afrika bied unieke 
geleenthede. Die wyn en weer is uitstekend, behuising is bekostigbaar en Suid-
Afrika bied 'n dinamiese sosio-politiese omgewing: 'n uitstekende platform wat 
toegang tot Afrika, Asië, Europa en Noord- Amerika bied."  

 
Verwerk uit: Rapport, 21 Julie 2012 

 

 
1.1 In paragraaf 2 word verskeie redes aangevoer waarom die mense 

ons land verlaat. Vir watter een is die ANC-regering direk 
verantwoordelik? (1) 

 
1.2 Wat noem ons mense wat "die land permanent verlaat" 

(paragraaf 2)? (1) 
 
1.3 Verduidelik in jou eie woorde wat bedoel word met die 

onderstreepte woorde in die volgende aanhaling uit paragraaf 4: 
 
 "Dié wat van die Eerste Wêreld kom, . . ." (1) 
 
1.4. In watter opsig het ons in Suid-Afrika meer voordele as mense wat 

van die Eerste Wêreld kom? (1) 
 
1.5 Verduidelik wat bedoel word met "omgekeerde breinkwyn" in 

paragraaf 5. (2) 
 
1.6 Sê of die volgende stelling WAAR of ONWAAR is en motiveer dit 

met 'n bewys uit die teks: 
 
 Dit is veral Europieërs wat hulle in Suid-Afrika kom vestig. (2) 
 
1.7 Onder watter voorwaarde word maatskappye toegelaat om 

buitelanders na Suid-Afrika te lok? (1) 
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1.8 Waarom kan die omkering van die "Afrika-diaspora" (paragraaf 9) 
as iets positiefs gesien word? (2) 

 
1.9 Soek 'n woord in die teks wat dieselfde beteken as "swak 

ekonomiese omstandighede" (in paragraaf 9). (1) 
 
1.10 Noem TWEE redes wat buitelanders moontlik kan verhoed om na 

Suid-Afrika te kom. (2) 
 
1.11 Is die volgende stelling 'n FEIT of 'n MENING? 
 
 "Landau het hom tien jaar gelede hier gevestig". (paragraaf 12) (1) 
 
1.12 Skryf EEN woord uit die teks neer wat verwys na die uitgesogte 

soort buitelander wat na Suid-Afrika gelok word. (1) 
 
 

EN 
 
 
  



Afrikaans Huistaal Eerste Vraestel 

 

© ICG 6 NSS Graad 11 

VERBRUIKERSARTIKEL 
 

 

DIE KRAAN VS. DIE BOTTLE 
 
1. Net waar jy kyk, sien jy dit: water in 

plastiekbottels. Hulle dra dit vir jou aan in 
restaurante, mense loop by 
sportbyeenkomste daarmee rond en dit 
staan uitgepak by konferensies. Min mense 
waag dit in die gim sonder 'n bottel water 
byderhand. Dit laat 'n mens vra: wat doen al 
die waterdrinkery uit die bottel aan jou sak 
en ons omgewing? Want hoe flinker 
bottelwater verkoop, hoe groter word die 
skade . . . 

 
2. Is dit beter as kraanwater? Dit hang af van 

waar jy woon. In die algemeen is Suid-
Afrika se kraanwater in stedelike gebiede 
van die beste ter wêreld, sê dr. Jo Burgess, 
Navorsingsbestuurder van die Suid-
Afrikaanse Waternavorsingskommissie. In 
2008 het die department van waterwese en 
omgewingsake besluit om die gehalte van 
munisipale water te meet aan die 
Bloudruppelsertifikasiestelsel. "Jy kry 
bloudruppelsertifikasie net as water aan 'n 
hoë standaard voldoen," sê Jo. 

 
3. Onafhanklike ondersoeke word jaarliks 

gedoen en verlede jaar het 
verteenwoordigers van Britse 
waterowerheid kom kyk hoe ons 
munisipaliteite se stelsel van 
waterevaluasie werk om by ons te kom leer. 
In 2010 het 47 persent van munisipaliteite 
aan die bloudruppelstandaarde voldoen. 
Ons water-gehalte het dermate verbeter dat 
dit teen 2011 tot 59 persent geklim het. 
Munisipaliteite moet aan 95 persent van alle 
vereistes vir gehaltewater voldoen voor 
hulle Bloudruppelstatus kry. 

 
4. 'n Liter bottelwater kos ongeveer R10 en 'n 

liter kraanwater minder as 1c. 
Plastiekwaterbottels word gemaak van 
poliëtileentereftalaat (PET), 'n soort plastiek 
wat uit olie vervaardig word. Daar is uitsonderings. Valprè se Plant-Bottle-verpakking 
vervang 'n derde van die petroleumgebaseerde produkte met plantmateriaal. Die 
koolstofvoetspoor is 20 persent kleiner as die van 'n gewone plastiekbottel. 
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5. In Suid-Afrika word miljoene plastiekwaterbottels jaarliks weggegooi. Meer as die 

helfte beland op die vullishoop, waar dit 450 jaar sal lê voor dit vergaan. Die 
vervaardigingsproses gebruik ook baie water: sowat 3 L om 'n 1L-bottel te maak. 
"Gebottelde water het 'n geweldige negatiewe impak op die omgewing," sê Jo. Bly 
weg daarvan, is haar raad. Trouens, verskeie internasionale omgewingsorganisasies 
het al op 'n verbod daarop aangedring. Die Australiese dorp Bundanoon het in 2009 
die verkoop van gebottelde water verbied. 

 
Uit: Huisgenoot, 15 Maart 2012 

 

 
1.13 Watter TWEE afleidings kan jy uit paragraaf 1 maak oor die effek 

van bottelwater? (2) 
  
1.14 Hoe vergelyk Suid-Afrika se munisipale water met die van 

Brittanje? Motiveer jou antwoord uit die teks. (2) 
 
1.15  Die artikel probeer ons oortuig dat Suid-Afrikaners nie nodig het 

om bottelwater te koop nie. Noem TWEE maniere hoe hulle 
probeer oortuig. (2) 

 
1.16  Hoe wil Valpre omgewingbewustes oorreed om liewer hulle 

produk te koop? (2) 
 
1.17 Verduidelik in jou eie woorde waarna daar verwys word met 

"koolstofspoor" in paragraaf 4. (1) 
 
1.18 Wat is so ironies van die vervaardiging van gebottelde water? (1) 
 
1.19 Het jou opinie oor gebottelde water enigsins verander na die lees 

van die artikel? Motiveer jou antwoord. (1) 
 
 

EN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Afrikaans Huistaal Eerste Vraestel 

 

© ICG 8 NSS Graad 11 

SPOTPRENT 
 

 
 
1.20  Waarmee was die seun besig voordat hy besluit het om 'n "gap"-

jaar te neem?  (1) 
 
1.21 Watter aksie van die pa pas by die woorde wat hy sê?  (1) 
 
1.22 Wat impliseer die pa as hy sê 'Daar's die deur, vat die "gap"?' (1) [30] 
 
 

TOTAAL AFDELING A: 30 
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_________________________________________________________________________ 

AFDELING B – OPSOMMING (10 PUNTE) 
_________________________________________________________________________ 

BEANTWOORD DIE VRAAG 
_________________________________________________________________________ 

 
VRAAG 2 
 

 Skryf VIER wenke neer wat jy 'n paar weke voor jou vakansie kan volg om elektrisiteit 
te bespaar. 

 Skryf ook DRIE wenke, wat jy 'n dag voor jou vertrek kan volg, neer. 

 Skryf volsinne puntsgewys onder mekaar van 1 tot 7 neer. 

 Laat 'n reël tussen die sinne oop. 

 Jou opsomming mag nie langer as 90 woorde wees nie. 

 Dui die getal woorde aan die einde van die opsomming aan. 
 

 
Gee jou elektrisiteitsverbruik 

'n blaaskans 
 
Wanneer jy met vakansie gaan, is dit 'n goeie tyd om energie te spaar en te sny op jou 
elektrisiteitsrekening. Volg net hierdie maklike energie-besparingswenke van Eskom. 
 
Begin reeds 'n paar weke voor jou vakansie beplan . . . 
 

 Gebruik die vleis en ander bederfbare kosse in jou yskas en vrieskas op, eerder as 
om dit volgepak te hou. Hoe voller jou yskas en vrieskas is, hoe meer energie 
gebruik dit.  

 Vervang gewone buiteligte met ligte wat bewegingsensors het vir sekuriteitsdoel-
eindes. Sulke ligte gebruik minder energie omdat hulle slegs aanskakel as die 
sensor beweging optel. Installeer dit strategies in die tuin en op jou grensmure om te 
verseker dat jou eiendom goed verlig is. 

 Om dit te laat lyk asof jy steeds tuis is, vra 'n betroubare buurman of vriend om 
saans een of twee ligte in jou huis aan te skakel terwyl jy weg is. 

 Ontkoppel toestelle soos rekenaars en koffiemasjiene. Toestelle gebruik steeds 'n 
klein hoeveelheid krag as hulle ingeprop is – selfs al is hulle nie aangeskakel nie. 

 Maak seker dat die bystandsbatterye van jou elektriese heining en alarmstelsels in 
goeie werkende toestand is. 
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Die dag voor jy vertrek . . . 
 

 Maak jou yskas en vrieskas leeg, skakel dit af en laat dit toe om te ontvries. 
Sodoende sal dit nie elektrisiteit gebruik terwyl jy weg is nie. 

 Skakel jou geiser af. Dit sal verseker dat dit nie onnodige elektrisiteit gebruik om 
water te verhit nie. 

 Skakel die kragproppe af en ontkoppel alle toebehore. 

 Skakel jou oond af. 

 As jy 'n swembaddekking het, gebruik dit. Dit sal help om jou swembad skoon te hou 
terwyl jy weg is. 

 Skakel jou lugversorgers en waaiers af. 

 Skakel die water- en kragtoevoer van versierings en fonteine in jou tuin af. 
 

 
[10] 

 
 

TOTAAL AFDELING B: 10 
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_________________________________________________________________________ 

AFDELING C – TAAL (30 PUNTE) 
_________________________________________________________________________ 

BEANTWOORD DIE VRAAG 
_________________________________________________________________________ 
 
VRAAG 3 
 
Lees die onderstaande berig vlugtig deur en beantwoord die vrae wat daarop volg. 
 

 

'Baaaas, jy moet kom! Skelms!' 
 
1. Erard Louw se selfoon lui op sy skaapplaas by 

Phisantekraal buite Durbanville in die Wes-
Kaap. Die selfoonskerm wys die oproep kom 
van Skaap 4 af. Louw antwoord nie, maar haas 
hom (in / na) sy bakkie, want Skaap 4 se 
oproep beteken daar is skaapdiewe op sy 
plaas. 

 
2. Louw is een van vyf boere wat die Celmax-

stelsel se selfoontegnologie inspan om 
veediewe op sy plaas van 750 ha vas te trek. 

 
3. Vier van sy skape dra selfone. Elkeen het 'n 

oproep-identifikasie wat op Louw se foon 
aandui watter een van die vier skape hom bel.  

 
4. Hy sê die gebellery van sy skape is g'n 

wolhaarstorie nie, maar iets wat hom en ander 
boere help om die booswigte vas te trek wat skape op hul plase steel. 

 
5. Louw sê een skaap in elk van sy (groepe skape wat saam wei) – dit kan tussen 

200 en 500 skape wees – dra 'n selfoon in 'n houer om sy nek wat 'n oproep na 
Louw se selfoon maak sodra die skape onrustig raak en vinnig beweeg. 

 
6. Louw ontvang dan die oproep as 'n luitoon en 'n SMS wat byvoorbeeld lui "Skaap 4" 

(wat beteken dis trop no. 4 wat hom "bel"). 
 
7. Die geprogrammeerde selfoon en die toestel se houer en halsband het hom R7 000 

uit die sak 3.12 _____. Sy intekengeld is R300 per maand. 
 
8. Celmax is ontwerp deur Phillip Lötter van Caledon en dr. Johann de Swardt van 

Stellenbosch.  
 
9. Louw sê hy het twee weke gelede so 'n oproep van een van sy skape ontvang, maar 

die diewe het laat spaander met 27 skape en 13 lammers. Van die (blêr) lammers se 
koppe is teen pale vergruis om hulle stil te maak. Die diewe het op die plaaspad 
stilgehou en op 'n "vreemde plek" op die plaas die draad geknip. 
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10. Louw het verlede jaar verliese van sowat R250 000 gely. Daar is geen versekering 

teen die diefstal nie. Dit gaan hom drie jaar neem om die "skaapwaarde" te vervang.  
 
11. Louw sê die diewe trek met die skape te voet deur buurplase, soms tot 30 km ver. 

Hy vermoed dis die werk van sindikate in die omgewing. 
 
12. Volgens Louw het talle skaapboere in Durbanville en Philadelphia weens die 

toenemende diefstal omgeskakel na bees- of 'n ander soort boerdery. Bees-boerdery 
doen goed hier, sê hy, maar beeste word ook deesdae gesteel. 

 
Verwerk uit: Rapport, 16 Julie, 2012 

 

 
3.1 Skryf die verkleining van selfoonskerm in paragraaf 1 neer. (1) 
 
3.2 Kies die KORREKTE voorsetsel (tussen hakies) in paragraaf 1. (1) 
 
3.3  Skryf die volgende sin in die toekomende tyd: 
 
 Skaap 4 se oproep beteken daar is skaapdiewe op sy plaas.  (1) 
 
3.4 Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies: 
 
 Met die (inspan) van selfoontegnologie probeer Louw om 

veediewe vas te trek. (1) 
 
3.5 Hy sê die gebellery van sy skape is g'n wolhaarstorie nie. 

(paragraaf 4) 
 
 Skryf bostaande sin oor in die direkte rede. (1) 
 
3.6 Verduidelik wat bedoel word met die woord wolhaarstorie. 

(paragraaf 4) (1) 
 
3.7  Vervang die woord booswigte in paragraaf 4 met 'n meer neutrale 

woord. (1) 
 
3.8  Gee 'n versamelnaam vir die woorde tussen hakies in paragraaf 5. (1) 
 
3.9 Wat is die betekenis van die woorddeel 'on' in onrustig (paragraaf 

5)? (1) 
 
3.10 Kies die KORREKTE antwoord. Skryf net die letter (A. – D.) langs 

die vraagnommer (3.10) neer. 
 
 Die woord SMS (paragraaf 6) is `n voorbeeld van . . . 
 

A. kontaminasie. 
B. toutologie. 
C. nuutskepping. 
D. volksetimologie. (1) 

 
3.11 Gee die afkorting vir byvoorbeeld in paragraaf 6. (1) 
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3.12 Vul in die ontbrekende werkwoord in paragraaf 7. (1) 
 
3.13 Sê waarom intekengeld (paragraaf 7)  as `n samestelling beskou 

kan word. (1) 
 
3.14 Gee die korrekte teenwoordige deelwoord vir blêr in die 

onderstaande sin. 
 
 Van die (blêr) lammers se koppe is teen pale vergruis om hulle stil 

te maak. (1) 
 
3.15 Gee die antoniem vir die woord verliese in paragraaf 10. (1) 
 
3.16 Gebruik die homofoon van gely  (paragraaf 10) in 'n sin sodat die 

betekenis van dié woord duidelik blyk. (1) 
 
 

EN 
 
 

 
BOEKRESENSIE 
 
TITEL: 11.22.63 
SKRYWER: Stephen King 
PUBLISEERDER: Hodder & Stouton 
RESESENSENT: Karien Labuschagne 
PRYS: R202, 95 
 
1. Op 22 November 1963 sterf president Kennedy. Die gebeure wat volg in die dae ná 

sy sluipmoord verander Amerika, asook die wêreld.  
 
2. Indien jy die lewe kan verander sal jy dit doen en wat sal die gevolge wees? 
 
3. Jake Epping, 'n Engels-onderwyser van Lisbon Falls in Maine, VSA, word deur 'n 

vriend, Al Templeton, genader. Al besit Al's Diner op die dorp en hy vertel vir Jake hy 
het in sy spens 'n deurgang tot die jaar 1958. Al is sterwend en vra Jake om sy taak 
om Kennedy te red te voltooi. 

 
4. Ons volg Jake se ervarings voor die sluipmoord op Kennedy en sien hoe die 

gebeure verloop. 
 
5. Dis 'n aksiebelaaide verhaal vol intrige soos net Stephen King dit kan vertel.  
 

Verwerk uit: Sarie, Mei 2012 

 

 
3.17 In paragraaf 2 ontbreek 'n leesteken. Skryf slegs daardie gedeelte 

van die sin oor en plaas die leesteken op die gepaste plek. (1) 
 
3.18 Gee die persoonsnaam van sluipmoord (paragraaf 1). (1) 
 
3.19 Gee die intensiewe vorm van vol (paragraaf 5). (1) 
 
3.20 Skryf die eerste sin in paragraaf 3 oor in die bedrywende vorm. (1) 
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3.21 "Dit is 'n aksiebelaaide verhaal vol intrige . . ." 
 

 
in tri' ge (-s) 1 Gebruik van slinkse middele, planne: samestel van 
listige planne, streke, handelinge; gekonkel: deur intrige 'n pos kry. 
Jou teenstanders se intriges deursien. 2 Reeks gebeurtenisse, 
situasies in 'n verhaal of toneelstuk, wat tot 'n klimaks voer en in die 
ontknoping opgelos word; verwikkeling, knoop: Die intrige van 'n 
drama of roman. 3 Geheime liefdesverhouding: Haar intrige met die 
vent het almal geskok.   
 

Uit: HAT, 2000 

 

 
 3.21.1 Skryf die lettergreep wat die klem dra neer. (1) 
 
 3.21.2 Watter betekenis van die woord intrige is in die resensie 

ter sprake. Skryf slegs die korrekte nommer neer. (1) 
 
3.22 Gee die oortreffende trap van aksiebelaaide (paragraaf 5). (1) 
 
SPOTPRENT 

 
 
3.23 Skryf die onderstaande sin oor as 'n algemene vraagsin: 
 
 Dit was die hand wat ons gevoed het. (1) 
 
3.24 Skryf die onderwerp van die onderstaande sin neer: 
 
 Die piranha is 'n moordmasjien met 'n voorliefde vir  mensvleis. (1) 
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3.25 Brei nou die onderwerp van bostaande sin uit met 'n byvoeglike 
bysin. (1) 

 
STROKIESPRENT 
 

 
 
3.26 Gee die denotasie van die uitdrukking: 
 ". . . maar jy vat die koek!" (1) 
 
3.27 Gee die konnotasie wat Helga aan hierdie uitdrukking heg. (1) 
 
3.28 Ek het al mense met 'n groot eetlus gesien. (Die eerste sin in 

raampie 1.) 
 
 3.28.1 Skryf bostaande sin in die ontkennende vorm. (1) 
 
 3.28.2 Skryf bostaande sin in die lydende vorm.  (1) [30] 
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