
MULTYMEDIAAL SKOALEKSAMEN FRYSK 2018

B

 Namme: __________________________________________________________________

 Learling fan: __________________________________________________________________

 Te:  __________________________________________________________________

Wolkom by it Multymediaal Skoaleksamen 2018!

It ferhaal dat jim aanst hearre sille op www.skoal.tv is skreaun troch Jelle Bangma en hy lêst it sels 
ek noch foar. Mark en Nico binne twa hiel ûndogenske jonges dy’t ûnskuldige geintsjes úthelje mei 

froulju yn de supermerk. Hawwe jim soks ek wolris dien? Yn de tekst fan it skriftlik eksamen helje twa 
ynbrekkers in hiel wat minder aardich geintsje út. Mar gelokkich is de kat der ek noch…

De yllustraasjes komme allegearre út ferskillende Studio F nivo- en basisboeken. 

Hast dyn namme (foar- en achternamme) hjirboppe al ynfolle en de namme en it plak fan de skoalle? 
Ast dat dien hast, winskje wy dy in hiele protte sukses ta. 

De skoalle-eksamenkommisje fan de Afûk



A. Harkfeardigens
Jimme hawwe it ferhaal ‘Geintsje’ heard. Dan komme

no fiif fragen oer dat ferhaal. Do hearst earst de fraach

en dêrnei de trije mooglike antwurden. Harkje goed

en set op it antwurdblêd in rûntsje om it goede

antwurd (A, B of C). Súkses!

1  Wêrom rinne Mark en Nico troch de supermerk?

 a Se moatte boadskippen dwaan foar har mem.
 b Se wolle de boadskipjende froulju te fiter   

 nimme.
 c Se wurkje yn ’e winkel en betinke allegear   

 geintsjes.

2  Wat is it earste geintsje dat Mark en Nico úthelje?

 a Se triuwe in doaze bonbons tusken de   
 boadskippen yn ’e karre.

 b Se triuwe in flesse WC-eend tusken de   
 boadskippen yn ’e karre.

 c  Se triuwe in doaske skuonpoets tusken de   
 boadskippen yn ’e karre.

3  Wat is it twadde geintsje dat Mark en Nico úthelje?

 a Se pakke in flesse WC-eend en triuwe dy stikem  
 tusken de boadskippen yn ’e karre.

 b Se ferwikselje in flesse WC-eend mei in doaze  
 bonbons.

 c Se ferwikselje in produkt út de iene karre mei in  
 produkt út ’e oare karre.

4 Wat is wier?

 a De supermerk hat mar ien kassa.
 b De supermerk hat mear as ien kassa.
 c De supermerk hat fiif kassa’s.

5  Wannear merkt de frou mei it reade hier dat se in 

doaze bonbons tusken de boadskippen hat?

 a Dat merkt se as se alles op ’e bân leit.
 b Dat merkt se as se alles yn ’e tas docht.
 c Dat merkt se hielendal net.

B. Notiid-doetiid
Ik lês no in pear sinnen op dy’t allegearre yn de notiid

(de tegenwoordige tijd) binne. Jimme moatte de goede

doetiid (de verleden tijd) kieze en op it antwurdblêd in

rûntsje sette om it goede antwurd (A, B of C).

1 Mark en Nico rinne tusken de minsken troch.

 a  Mark en Nico ronnen tusken de minsken troch.
 b Mark en Nico rinden tusken de minsken troch.
 c Mark en Nico rûnen tusken de minsken troch.

2 Mark en Nico sjogge hieltyd om har hinne.

 a Mark en Nico seagen hieltyd om har hinne.
 b Mark en Nico sjochden hieltyd om har hinne.
 c Mark en Nico sochten hieltyd om har hinne.

3 Mark triuwt de bonbons tusken de boadskippen yn ’e 

karre.

 a Mark triuwte de bonbons tusken de   
 boadskippen yn ’e karre.

 b Mark treau de bonbons tusken de boadskippen  
 yn ’e karre.

 c Mark treauwde de bonbons tusken de   
 boadskippen yn ’e karre.

4 De jonges gnize om de geintsjes.

 a De jonges gniisden om de geintsjes.
 b De jonges gnizen om de geintsjes.
 c De jonges gnezen om de geintsjes.

5 De froulju ha der gjin erch yn.

 a De froulju hawwe der gjin erch yn.
 b De froulju hadden der gjin erch yn.
 c De froulju hiene der gjin erch yn.

dit ûnderdiel heart sawol 

by nivo A as by nivo B
SKOAL.TV



C. Ferstean
Ik lês in pear sinnen út it ferhaal. Dêr stel ik in fraach

oer. Witte jimme wat it antwurd is yn it Nederlânsk?

Set op it antwurdblêd in rûntsje om it goede antwurd

(A, B of C).

1 Twa tellen letter komt der in minske mei read hier. 

Wat betsjut dat?

 a Twee seconden later verschijnt er een vrouw  
 met rood haar.

 b Later komt er iemand met rood haar.
 c Twee tellen later komt er een man met rood  

 haar.

2 Se leit in blik brune beannen yn ’e karre. Dat betsjut:

 a Ze legt een blik boontjes in de kar.
 b Ze legt een blik bruine boontjes in de kar.
 c Ze legt een blik bruine bonen in de kar.

3 By de griente steane twa karren deun byinoar. Wat is 

‘deun byinoar’?

 a Tegen elkaar aan
 b Vlak bij elkaar
 c Stevig tegen elkaar aan

4 ‘Dat is wol lestich’, suchtet it kassafamke. Wat is 

‘lestich’?

 a Listig
 b Lastig
 c Lustig

5 Se ha der gjin erch yn. Wat is dat?

 a Ze hebben geen idee.
 b Ze hebben er geen zin in.
 c Ze merken er niks van.

D. Hoe skriuwst de wurden?
Dit ûnderdiel giet oer hoe’tst de wurden skriuwst. Ik jou

jimme in wurd. Witte jimme hoe’t dat wurd skreaun

wurde moat? Set op it antwurdblêd in rûntsje om it

goede antwurd (A, B of C).

1 a suertsjes
 b suurtsjes
 c seurtsjes

2 a knipeachje
 b knypeagje
 c kniepeachje

3 a sprûtsjes
 b sprutsjes
 c sprútsjes

4 a vroulju
 b froulju
 c froulje

5 a skuonpûts
 b skoenpoets
 c skuonpoets

E. Kensto dizze wurden?
Wat betsjutte dizze wurden? Set op it antwurdblêd in

rûntsje om it goeie antwurd (A, B of C).

1 Fergees
 a gratis
 b vergeten
 c vergeef

2 Grutsk
 a groots
 b trots
 c geduld

3 Earmtakke
 a elleboog
 b zijtak
 c armoedig

Minske mei 
read hier?



4 Avesearje 
 a masseren
 b aanmaken
 c opschieten

5 Bargje
 a bekertje
 b morsen
 c varkentje

F. Siswizen en útdrukkingen
Do hearst in siswize of útdrukking. Witsto de betsjutting?

Set op it antwurdblêd in rûntsje om it goede antwurd (A,

B of C).

1 Hy is út ’e skroeven.

 a Hy is hiel wurch
 b Hy is hiel bliid
 c Hy is hiel teloarsteld

2 Sy hie in sin as in baarch.

 a Sy wie o sa op ’t skik
 b Sy hie in fleurich sin
 c Sy hie in min sin

3 Men kin net fan de flier op de souder stappe.

 a Men kin net te folle yn ien kear wolle
 b Men kin net sûnder in lange ljedder
 c Men kin net in hûs bouwe sûnder souder

4 Hy mei graach âlde kij út ’e sleat helje.

 a Hy mei graach helpe as immen yn noed sit
 b Hy mei graach oer âlde dingen begjinne te  

 seuren
 c Hy mei graach ferhalen fertelle dy’t net wier  

 binne

5 Foar de wyn is elk in hurdrider.

 a Elk mei graach ris opskeppe oer syn prestaasjes
 b Elkenien kin hurd ride mei de wyn yn ’e rêch
 c As it allegear hiel maklik giet, kin elk it wol  

 dwaan

G. Goed – net goed
Klopje dizze sintsjes? Is it goed Frysk of net? Set op it

antwurdblêd in rûntsje om Goed of Net goed.

1 Doe’t juf oan it útlizzen wie, gong de belle.
 goed  of  net-goed

2 Nei it ûngelok hat hy noait wer goed kinne rinne.
 goed  of  net-goed

3 Ik wie net allinne, wy hawwe it samen dien.
 goed  of  net-goed

4 It wie in simmer mei moai waar en lange dagen.
 goed  of  net-goed

5 Us pake hat wol hier, mar it is hielendal gries.
 goed  of  net-goed

goed 
   of
net-goed?



Ynbraak

Bijke docht de earen omheech. Der tinkelet wat by it 
rút. In lyts stikje glês falt stikken op de grûn. Bijke 
grommelet. ‘Hjir’, flústeret in man en hy hâldt Bijke 
troch it stikkene rút in grouwe woarst foar. Bijke rint 
nei it rút en skuort de woarst 
fluch út ’e lokjende hân. In tel 
letter falt er gewoan om. It 
bliuwt stil yn ’e hûs. Elkenien 
sliept troch. ‘Hy leit’, flústeret 
in stim. In swarte hân komt 
stadich troch it stikkene rút. 
Fakkundich draait dy de kaai 
om. Twa manlju stappe 
súntsjes de gong yn. Ien mei 
in iismûtse en ien mei in swarte pet op. Se stappe oer 
Bijke hinne en rinne de keuken troch.
Yn ’e keamer pakt de iismûtse de dvd-spiler fan it 
plak. Dy set er op ’e tafel del. ‘Hearst gjinien, no?’ 
flústeret de iismûtse. De swarte pet harket ûnder oan 
de trep. Nei in skoftke draait er him om. ‘Der leit wol 
in baarch boppe’, flústeret er. ‘Kinst him troch de 
doar hinne hearre.’ ‘Moai,’ seit de iismûtse, ‘lit him 
mar snoarkje, dêr ha wy yn alle gefallen gjin sprút 
lêst fan.’ Hy rint nei de boekekast ta en hellet de boe-
ken der ien foar ien út. Wa wit ha se dêr wat jild fer-
stoppe. Sa kriget de hiele keamer in beurt. Alles, mar 
dan ek alles komt fan ’t plak. De steapel op ’e tafel 
wurdt stadichoan grutter. In dvd-spiler en sulveren 
berteleppels. In gouden earmbân en in gouden hor-
loazje. ‘Dit is ’t wol’, seit de iismûtse, ‘mear is hjir net 
te heljen. Earme luzeboel hjir. Fêst in soad jild op de 
bank, mar te gjirrich om wat moais te keapjen. Wat 
moatte wy dan as earlike ynbrekkers?’ De swarte hân 
gniist om sok praat. ‘Juster wie it hiel wat mear’, seit 
de swarte pet súntsjes. ‘Dat gouden klokje fan juster 
koste hiel wat mear as dit rudige ding.’ It gouden 
klokje glinsteret yn it moanneljocht. De swarte pet 
stekt it yn de bûse. ‘Miskien smyt it noch krekt in 
tientsje op.’
It kattelûkje klapt súntsjes ticht. In swarte kat rint nei 
de itensbak. Op syn paad leit in kleaune jern. 

Opslach hat er gjin honger mear. De kleaune jern 
rôlet oeral omhinne, om tafelpoaten en stuollen. As it 
boartsjen oer is, rint er nei syn bakje. Dan jout er 
him del. De ynbrekkers yn de keamer dogge alles yn 
in grutte sek. ‘Noch stil?’, freget de iismûtse. ‘As deade 
mûzen yn in kattebak’, seit de swarte pet. ‘Kom op, 
wy smeare him.’ Foarsichtich docht er de doar iepen. 
Op ’e teannen rinne se troch de keuken om wer nei 
bûten ta te gean. Bats... de iismûtse falt. It is in heislik 
kabaal. De sek swaait troch de keuken en komt op de 
kat del. ‘Miauauauau.’ De kat miauket alderôfgryslikst 
en giselet nei bûten ta. De iismûtse leit langút fertize 
yn it jern. ‘Ferjamme!’ ropt er, ‘hjirwei!’
Heit en mem sjitte oerein op bêd. Mem hat heit stiif 
beet. Se trillet oer de hiele lea. ‘Wat wie dat? Wat wie 
dat?’ âlet se. ‘MEEEEM’, raast Anneke, ‘HEITY.’ Heit 
komt fan ’t bêd ôf, mar it giet net sa hurd. Hy fielt 
him net sa noflik. ‘Do mar nei de bern’, seit er mei 
triljend lûd, ‘dan sil ik ûnder sjen.’ Mei in skoech yn 
de hân giet er by de trep del. Foarsichtich kipet er om 
de keukensdoar hinne. In skoech yn de triljende lin-
kerhân.
De bûtendoar stiet wiidiepen. Heit wurdt kjel. Dan 
taast er nei it keukenljocht. As syn eagen oan it ljocht 
wend binne, hâldt er de siken yn. De keuken is ien 
grutte binde. Tusken de rommel leit in grutte brune 
jutesek. De dvd-spiler leit oer de grûn. In dvd’tsje 
komt der noch heal út. Sulveren leppels en oar guod 
toarket op ’e grûn om. ‘Ik ha se derút skopt,’ seit heit, 
‘ik ha noch krekt ien rekke. Se wisten net hoe't se 
drave moasten. De dieven rûnen as dieven. Mar ja, ik 
koe se net krije, want ik wie op bleate fuotten. Mar 
oars, jong, ik hie se fynknypt.’ De bern harkje mei sân 
pear earen nei heit. ‘Echt wier, heit?’ freget Marit, ‘en 
wie heit net bang?’ ‘Wis en wrachtsjes net, hoe komst 
derby.’
Sa komme de bern fol ferhalen op 
skoalle. Se binne de helden fan ’e 
klasse. ‘Heit hie ien beet,’ seit Marit, 
‘mar se wienen mei har twaen. Hy 
koe se dus net hâlde, mar oars...’ 
Marits freondinnen lûke har de 
wurden út ’e mûle.
As de bern thúskomme, is alles al kreas oprêden. Jûns 
komt de plysje noch. Ien fan ’e plysjes docht nei hoe’t 
it gien wêze moat. ‘Dus,’ seit de plysje, ‘doe’t jo ûnder 
kamen, wie der gjinien mear.‘ ‘Nee,’ seit heit, ‘se wie-
nen krekt útnaaid.’ ‘Mar…,’ seit Marit, ‘heit sei dat...’ 

dit ûnderdiel heart 

allinnich by nivo BSkriftlik part
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‘Even stil, Marit,’ seit heit mei in reade holle, ‘de plys-
je is dwaande.’ ‘Se binne fêst stroffele oer it jern’, seit 
de plysje. ‘As dy kat der net west hie, dan hienen jim 
alles kwyt west.’ Marit harket mei iepen mûle nei it 
oare ferhaal. Dan rint se nei de kat ta en streaket him 
oer de kop. ‘Boeveferjeier’, flústeret se. Poes miauket 
en jout Marit har hân in kopke. ‘Do kinst net swetse,’ 
seit Marit, ‘lit dat mar oan heit oer. Do kinst miaukje 
en dat is mear as genôch.’

A. Hjirûnder steane acht fragen oer de tekst dy’t 
 hjirboppe stiet. De antwurden fynst yn ’e tekst. Set op  
 dyn antwurdblêd hieltyd in rûntsje om it goede  
 antwurd (A, B of C).

1 ‘Hy leit’, flústeret in stim (r. 9-10). Wa of wat wurdt  
 bedoeld mei ‘hy’?
 a Bijke
 b de woarst
 c de bewenners fan it hûs

2 Yn it ferhaal komme twa ynbrekkers foar. Dat binne:
 a in man en in frou
 b twa froulju
 c twa manlju

3 Binne de dieven bliid mei it guod dat se meinimme 
sille?

 a  Ja, se fine in dvd-spiler en in gouden klokje
 b Nee, se hawwe juster folle djoerder guod stellen
 c Nee, se hawwe juster in hiel soad jild yn de
  boekekast fûn

4 As heit nei ûnderen giet, wêr is mem dan?
 a Se bliuwt op bêd lizzen
 b  Se rint hoeden efter heit oan
 c Se giet nei Anneke en Marit

5 Lês it stikje fan ‘De iismûtse (r. 53) oant en mei ‘... yn 
de triljende linkerhân (r. 63). Hokker fan dizze twa 
bewearingen (A of B) is wier? 

A As heit nei ûnderen ta giet, is er hielendal net bang.
B As heit ûnder is, binne de ynbrekkers al fuort.

 a A en B binne beide wier
 b Allinnich A is wier
 c Allinnich B is wier

6 ‘Dus,’ seit de plysje, ‘doe’t jo ûnder kamen, wie der 
gjinien mear?’ (r. 87-88) Tsjin wa seit de plysje dat?

 a Marit
 b mem
 c heit

7 ‘Even stil, Marit,’ seit heit mei in reade holle, ‘de  
 plysje is dwaande.’ (r. 90-91) Wêrom hat heit in reade  
 holle?
 a Hy hat de plysje krekt sjen litten hoe fluch oft er  
  de ynbrekkers de doar út skopt hat
 b Heit skammet him, omdat er tsjin de bern oan ’t  
  opskeppen west hat
 c Heit skammet him, omdat er senuweftich is foar  
  de plysje

8 Wa is úteinlik de ‘held’ yn it ferhaal?
 a heit
 b de kat
 c Marit

90

95

???



B. Wat betsjut it ûnderstreke part fan de sin? Lês de sin 
goed en set dêrnei op dyn antwurdblêd in rûntsje om 
de letter (A, B of C) foar de goede betsjutting. 

1 Der tinkelet wat by it rút. In lyts stikje glês falt   
stikken op de grûn. Bijke grommelet. 

 a blaft 
 b  jankt 
 c 'gromt'

2 It kattelûkje klapt súntsjes ticht. 
 a sêft 
 b hurd 
 c kreakjend 

3 De kat miauket alderôfgryslikst en giselet nei bûten
 ta. 
 a stadich rinne 
 b hiel fluch drave 
 c slûpe 

4 Foarsichtich kipet er om de keukensdoar hinne. 
 a sjocht 
 b stapt 
 c draaft 

5 Heit wurdt kjel. 
 a kâld 
 b bang 
 c lilk 

6 Sulveren leppels en oar guod toarket op ’e grûn om. 
 a leit kreas neist elkoar 
 b leit op ien plak 
 c leit ferspraat 

7 De bern harkje mei sân pear earen nei heit. 
 a hiel oandachtich 
 b mei fjirtjin earen 
 c lústerje net goed 

8 Alles is kreas oprêden. 
 a rûch  
 b netsjes 
 c ferkeard

C. Sykje de goede notiid (Ned. tegenwoordige tijd) op 
fan de tiidwurdsfoarms dy’t hjirûnder ûnderstreke 
binne en set op dyn antwurdblêd in rûntsje om it 
goede antwurd (A, B of C). 

1 Bijke rûn nei it rút en skuorde de woarst fluch út de 
lokjende hân. 

    a rin   b rint  c rûnne 
2 Nei in skoftke draaide er him om. ‘Der leit wol in 

baarch boppe’, flústere er. 
    a draait  b draaie  c draai 
3 De kat miauke alderôfgryslikst en gisele nei bûten 

ta. 
    a miaukt  b miaukje c miauket 
4  De bûtendoar stie wiidiepen. Heit waard kjel. 
    a wurt   b wurdt c wurd 
5 Jûns kaam de plysje noch. 
    a komme  b kommen c komt

D. Skriuw op dyn antwurdblêd earst it meartal (Ned. 
meervoud) op fan de wurden dy’t hjirûnder steane 
en set dêrnei it ferlytsingswurd (Ned. verkleinwoord) 
derachter. Foarbyld: keamer – keamers – keammerke.

1 kaai
  ..............................................................................................................................

2 baarch
  ..............................................................................................................................

3 sek
  ..............................................................................................................................

4 hûs
    ..............................................................................................................................

5 bêd
    ..............................................................................................................................



E. Sykje it goede mulwurd (Ned. deelwoord) op fan 
de tiidwurden dy’t hjirûnder steane en set dêr op it 
antwurdblêd in rûntsje om (A, B of C). Foarbyld: 
flústerje – ik haw flústere of krije – ik haw krigen. 

1 falle - Der is in lyts stikje glês op de 
      grûn ............... 
    a fald   b fallen  c fâlen 
2 stappe  - Twa manlju binne súntsjes de gong  

    yn ................ 
    a stapt   b staapt  c stappe 
3 stekke - De swarte pet hat it yn ’e bûse ............... 
    a stekt   b stiekt  c stutsen 
4 dwaan - Foarsichtich hat er de doar 
      iepen ............... 
    a dient   b doend c dien 
5 harkje - De bern hawwe mei sân pear earen  

    nei heit ...............
    a harkt   b harke  c harken

F. Kinsto de siswizen dy’t hjirûnder steane ôfmeitsje? Set 
dan op dyn antwurdblêd in rûntsje om de letter foar 
it goede antwurd (A, B of C). 

1 Sa smoarch as in ............. 
 a oaljefant 
 b kat 
 c baarch 

2 Sa sterk as in ............. 
 a  bear 
 b mûs 
 c ko 

3  Sa wiet as in ............. 
 a fisk 
 b kat 
 c baarch 

4  Sa linich as in ............. 
 a hûn 
 b kat 
 c oaljefant 

5  Sa bliid as in ............. 
 a ko 
 b mosk 
 c protter 

6  Sa siik as in ............. 
 a hûn
 b hin 
 c baarch

G. Goed en min Frysk. Binne de sinnen hjirûnder goed 
of ferkeard Frysk? Set op it antwurdblêd in rûntsje 
om it wurdsje goed of om it wurdsje min. 

1 It famke liet de doaze bonbons samar ynienen falle. 
goed / min 

2  Komst moarn by my boartsjen? 
 goed / min 
3 Mark en Nico moasten steeds ferskriklik gnize. 

goed / min 
4 De dieven wisten net hoe hurd oft se drave 

moasten. 
 goed / min 
5 It kassafamke sucht as se Mark en Nico sjocht. 
 goed / min 
6 Wolst dy lekkere bonbons wol lizze litte? 
 goed / min 
7 De kat sit foar it raam nei de fûgels te sjen.
 goed / min 
8 Us sliepkeamers binne allegear boppe. 
 goed / min


