Hoofdstuk 1 - Oefening 18 - Schrijven

Met deze opdracht oefent u met woorden om een grafiek te beschrijven.
Hieronder ziet u een grafiek met resultaten van een onderzoek naar internetgebruik in de jaren
2006 en 2013. Bestudeer de grafiek.
Lees daarna de zinnen op de volgende bladzijde en vul het goede woord in. De woorden die u
kunt kiezen, staan boven de zinnen. De sleutel van deze oefening vindt u op de website.

Gebruik internet in 2006 en 2013

Zoekmachine gebruiken
E-mail versturen met bijgevoegde
documenten
Mappen delen om muziek, films uit te
wisselen
Telefoneren via internet (o.a. via
Skype)
Webpagina ontwerpen
Berichten plaatsen op chatrooms,
nieuwsgroepen, fora
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Bron: CBS, ICT-gebruik huishoudens en personen.

meer – stijging – 2006 – meeste – 23% – minst – stijging – gelijk – gestegen –
gedaald – gelijk gebleven

Voorbeeld:

In 2005 zijn de mensen ___________________________ nieuws gaan lezen via het internet.
meer
nieuws gaan lezen via het internet.
In 2005 zijn de mensen ___________________________
1

De _____________________________________ mensen gebruiken internet om informatie te
zoeken met een zoekmachine.

2

van de mensen gebruikt in 2006 het internet
voor voor het delen van muziek en films.

3

Dat is in 2013 _____________________________ naar 33%.

_________________________________________
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4 In _______________________________________ gebruikte 20% van de mensen internet om een webpagina te ontwerpen.
5 Dat is in 2013 _______________________________________ naar 18%.
6 Het versturen van e-mail in 2006 en 2013 is bijna _______________________
________________ .
7 In 2013 gebruikte 49% van de mensen internet om te telefoneren via internet. Dat is dus een flinke _______________________________________ ten
opzichte van 2006.
8 Het gebruik van de zoekmachine in 2006 en 2013 ______________________
_________________ .
9 Er is een grote _______________________________________ te zien van het
telefoneren via internet in 2013.
10 Een webpagina ontwerpen werd in 2013 het ___________________________
____________ gedaan.

Maak nu zelf nog 3 zinnen bij deze grafiek.
1 ________________________________________________________________
2 ________________________________________________________________
3 ________________________________________________________________
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