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VRAAG 1  

 TEKS A: ARTIKEL  

NR. ANTWOORD PUNT 
DENK-
VLAK 

1.1 Om haar op die welsynsorganisasie Reik na ’n Droom toe te spits 
(1) 1 

1.2 Iemand wat betrokke is by ’n organisasie 
Iemand wat sonder vergoeding vir ’n organisasie werk 
Iemand wat hulle vrye tyd gee om ander te help (1) 2 

1.3 Kinders met lewensbedreigende siektes 
(1) 1 

1.4 “duisende kinders” 
(1) 3 

1.5 Om mense te help 
(1) 1 

1.6 Sy hou daarvan om mense te help. 
Sy is op ander mense gefokus. 
Sy het ’n sagte hart. 
Sy hou daarvan om mense se lewens makliker te maak. 
Sy wil graag ’n verskil in die wêreld maak. (1) 3 

1.7 sprokie/storie/verhaal 
(1) 3 

1.8 Iemand wat iets goeds doen vir ander / Iemand wat omsien na ander 
(1) 3 

1.9 Tussen 3 en 18 jaar oud 
(1) 1 

1.10 ’n Spesiale droom wat waar gemaak word 
(1) 1 

1.11 Om in ’n Silwervalk te vlieg. 
(1) 1 

1.12 Hy het ’n groot glimlag op sy gesig gehad. 
(1) 3 

1.13 Hy is drie dae later oorlede. 
(1) 1 

1.14 Hulle kon terugkyk op die spesiale herinnering. 
Hulle het geweet die herinnering het vir Jaco baie beteken. (1) 3 

1.15 ’n Eie Barbie-pop 
(1) 1 

1.16 Mening – nie alle dogtertjies hou daarvan om met Barbie-poppe te 
speel nie. 

(1) 4 

1.17 B  leukemie 
(1) 1 

1.18 Op die hospitaal se gordyne 
(1) 1 

1.19 
 

Hartbeespoort (1) 3 

1.20 “avontuurlustige” 
(1) 2 

1.21 Sy was opgewonde oor die geskenk. 
Sy het baie van die geskenk gehou. 
Sy was gelukkig. (1) 3 

1.22 Eie antwoord oor teikengroep (net kinders?), bv. Nee – daar is baie 
volwassenes wat ook terminaal siek is en graag sal wil hê ’n droom 
moet bewaarheid word. (1) 4 

1.23 vergoed 
(1) 3 

1.24 Eie antwoord oor “Wat sal jy doen om iemand wat aan ongeneeslike 
siekte ly se lewe beter te maak?”, bv. Ek sal hulle finansieel ondersteun. (1) 5 

1.25 Daar is skoonmaakmiddels in die uitstalkas en mense stereotipeer 
vrouens as die geslag wat die huis moet skoonmaak.  (1) 3 



 
 
 
 

 

1.26 geïrriteerd 
(1) 4 

1.27 Eie antwoord oor simpatie met karakter in A, bv. Nee, want ek is nie ’n 
vrou nie. (1) 5 

1.28 Hartjies 
Glimlag 
Hande in die lug 
Groot oë (1) 3 

1.29 25% 
 3 

1.30 Eie antwoord oor diamant vir Moedersdag (Is dit ideaal?), bv. Nee, want 
dit is te duur. (1) 4 

  
 [30] 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

    AFDELING B: OPSOMMING  

    VRAAG 2 

 

 

 

 TEKS C: OPSOMMING 
 

 

Die pandemie is uiteindelik verby! Ná 12 jaar op skool en al die stres van eksamens voel tieners 
hulle verdién die pret by die jaarlikse Rage-fees vir matrieks in Umhlanga, Ballito of Plet. Bewapen 
tieners met inligting sodat hulle veilig partytjie kan hou. Hier is ’n paar wenke. 

 

Kry ’n paspoort. ’n Rage Festival Passport 
verleen toegang tot alle vertonings en gratis of 
goedkoper toegang tot partytjies ná die tyd. Hulle 
verskaf ook gratis vervoer met pendelvoertuie. 
Die grootste pluspunt is dat jou Passport-

armband by elke venue geskandeer word en 
outomaties jou Facebook-status opdateer. Dit 
maak dit makliker om vriende op te spoor as julle 
geskei word. 

 

1. Kry ’n Rage Festival-paspoort wat gratis 
toegang tot vertonings bied. 

 

2. Dink vooruit en weier as iemand jou 
probeer oortuig om enige dwelms te 
gebruik.  

 

3. Wees versigtig vir mense wat jou drankie 
dokter. 

 

4.  Besluit elke aand vooraf hoeveel drankies 
jy gaan drink. 

 

5. Laai die Rage-toep af wat noodnommers lys 
as iets dalk skeefloop. 

 

6. Meld persone aan wat tydens die “afhaak-
kompetisie” nie reg optree nie. 

 

7.  Kyk uit vir die ondersteuningsnetwerk Red 
Frogs.       

 

(70 woorde) 

Jy kan dalk gevaarlike middels aangebied word. 
Dink vooruit en moenie toelaat dat iemand jou 
oortuig om dwelms te gebruik nie. Dis ook ’n 
werklikheid dat iemand jou drankie kan dokter. 
Hou ’n ogie op mekaar, gaan saam badkamer 
toe en kry hulp die oomblik dat een van julle sleg 
voel. Alkohol vloei ook dag en nag.  Jy kan 
maklik te veel drink en dan blootgestel word aan 
onveilige seks, ongelukke of ’n babelas wat jou 
hele Rage-ervaring kan ruïneer. Besluit elke 
aand vooraf hoeveel drankies jy gaan drink, eet 
voordat jy uitgaan, drink baie water en bly by jou 
vriende.  

 

Laai die Rage Festival-toep af. Dis gratis vir 
gebruikers van Android-fone en iPhones. Dit lys 
noodnommers indien iets sou skeefloop en bevat 
al die nodige inligting oor die geleentheid, 
vermaak en vervoer. 

Wees bewus van die “afhaak”-kompetisie, waar 

OPDRAG:   

 

Skryf 7 WENKE wat tieners moet onthou as hulle die Rage-fees bywoon . 

 



 
 
 
 

 

party seuns rondloop en elke aand soveel 
meisies as moontlik probeer soen. As hulle dit 
nie op ’n skadelose, prettige manier doen nie, 
meld dit aan.  

 

Kyk uit vir die Red Frogs, die legendariese 
ondersteuningsnetwerk wat Rage-
partytjiegangers beskerm. Hulle sal vir jou gratis 
pannekoeke bak en water buite klubs uitdeel om 
jou gehidreer te hou. Hulle sal ook gratis saam 
met jou huis toe stap. Hulle nommer is 060 
REDFROG. 

 

 

 

TOTAAL AFDELING B: 10

http://za.redfrogs.com/


 
 
 
 

 

AFDELING C:  TAAL  

VRAAG 3 ADVERTENSIE 

 

NR. ANTWOORD PUNT 

 3.1 Dit word in Afrikaans en Engels aangebied. 1 

 3.2 B – Dit is die laaste fase van afronding voor die eksamen. 1 

 3.3 Onderwysers bied klasse in Afrikaans en Engels aan. 1 

 3.4 na  1 

 3.5 samestellende afleiding       1 

 3.6 unieke 1 

 3.7 Hulle glimlag. 1 

 3.8 onkundige 1 

 3.9 Behoorlike voorbereiding was noodsaaklik.      1 

 3.10 Nee 
Slegs Afrikaans Huistaal 
Slegs Engels EAT 

 
 1 

  [10] 
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VRAAG 4: STROKIESPRENT 

 

TEKS E 

NR. ANTWOORD PUNT 

4.1 skoolbank 

bank 

tafel 

1 

4.2 dit 1 

4.3 Die hond het sy boek opgevreet. 1 

4.4 Neelsie sê dat hy die huiswerk gedoen het. 1 

4.5 geografie 1 

4.6  Dit beklemtoon dat hy al hoe meer verskonings probeer uitdink. 1 

4.7 Niemand het dit uit my tas gesteel nie. 

Iemand het dit nie uit my tas gesteel nie. 

1 

4.8 4.8.1 Hy het altyd verskonings. 

4.8.2 gaaf/vriendelik/goed 

2 

4.9 C – woedend 1 

  [10] 

  



                                                                                                                                                                     Bladsy 8 van 8 
 

VRAAG 5 ARTIKEL EN PRENT 

5.1.1 volgelinge 1 

5.1.2 jaar 1 

5.1.3 Die net word oor die kos gesit. 1 

5.1.4 klein 1 

5.1.5 regtig 1 

5.1.6 Mense dink Micaela is ’n regte persoon, maar sy is net ’n rekenaargegenereerde 
karakter. 

1 

5.1.7 Brud het Michaela geskep. 1 

5.1.8 ... is nog jonk. 1 

5.1.9 van 1 

5.1.10 haar 1 

5.1.11 Sy het mense deur haar avonture gefassineer. 1 

5.1.12   , maar 1 

5. 1.13 Sy probeer om haar musiek aanlyn te verkoop. 1 

5.1.14 waarvan 1 

 

5.2.1 raket 1 

5.2.2 sleutelbord 1 

5.2.3 pophuis 1 

5.2.4 inkopies 1 

5.2.5 tandjie 1 

5.2.6 Hy is gelukkig omdat hy speelgoed gekoop het. 1 

  [6] 
 
 
 
 

 
 Totaal: Afdeling C: 40 

Groottotaal: 80 

 
  


