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INSTRUKSIES EN INLIGTING 
 
1. Hierdie vraestel bestaan uit: 

 
2. Hierdie vraestel bestaan uit 12 bladsye. 

 
3. Beantwoord ALLE vrae. 
 
4. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel in die vraestel. 
 
5. Begin elke vraag op ‘n nuwe bladsy. 
 
6. Moet nie in die regterkantse kantruimte skryf nie. 
 
7. Laat reëls oop tussen verskillende vrae.  
 
8. In die algemeen, word ‘n punt toegeken per feit.  Met ‘n 2-punt vraag sal vereis 

word dat 2 FEITE genoem word ensovoorts. 
 

9. Gebruik goeie volsinne waar van toepassing; 
 
10. Skryf netjies en leesbaar. 
  

      AFDELING A (25 punte) 
      AFDELING B (75 punte) 
      AFDELING C (50 punte) 



2 
 

AFDELING A 

VRAAG 1: PASITEMS 

Kies 'n frase of 'n woord in kolom B wat by die beskrywing in kolom A pas. Skryf 
slegs die vraagnommer en die korrekte letter op jou antwoordblad neer, bv. 2.11 F 

 

Kolom A Kolom B 

1.1 Sagtewaretoepassing wat veranderinge wat 
aan webwerwe aangebring is opspoor deur vir 
opdaterings (updates) te soek. 

A URL 

B Protokol 

C UPS 

D HTML 

E Stilus 

F Bediener(Server) 

G Lookup Wizard 

H Geldigheidsreël 

(Validation rule) 

I Track changes 

J RSS Voere 

K Groen rekenarisering 

L Spyware 

M Raakskerm 

N Append 

O OLE Object 

P Dropbox 

Q CSV lêer 

R Strepieskode 

1.2 Die standaarde en reëls wat die manier 
waarop rekenaartoestelle data stuur en 
ontvang. 

1.3 ŉ Konsep wat gewoonlik met ŉ papierlose 
kantoor (paperless office) geassosieer word. 

1.4 Hierdie rekenaar verskaf dienste of 
hulpbronne aan ander rekenaars wat aan ŉ 
netwerk gekoppel is. 

1.5 Reeks strepies wat ŉ unieke nommer voorstel. 

1.6 ŉ Voorbeeld van aanlynstoor. 

1.7 ‘n Veld in ‘n databasis (Access) wat grafika, 
klank en video kan bevat. 

1.8 'n Opsie in 'n databasistoepassing (Access) 
wat 'n gebruiker toelaat om uit 'n aftreklys van 
waardes te kies. 

1.9 'n Toestel wat noodkrag laai indien die toevoer 
kragbron (hoofkrag) afgaan. 

1.10 ŉ Tipe sagteware-toepassing wat gebruik word 
vir die skep van webtuistes . 
 

10 x 1 = [10] 
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VRAAG 2: VEELVULDIGE KEUSE 

Vier moontlike antwoorde word vir elke vraag verskaf. Skryf slegs die 
vraagnommer en die moontlike antwoord op jou antwoordblad neer, bv. 1.11 B.  

2.1 Watter EEN van die volgende sou die mees gepaste rekenaartipe vir 
die verwerking van groot hoeveelhede inligting soos weervoorspelling 
wees? 
 
A Tabletrekenaar  
B Bediener 
C Skootrekenaar 
D Superrekenaar (1) 

2.2 ’n E-posboodskap wat aan jou groot hoeveelhede geld belowe indien jy 
die boodskap na nog ten minste 10 mense stuur, word ŉ ... genoem. 
 
A drywer 
B hoax 
C trojaan 
D brandmuur ('firewall') (1) 

2.3 Watter databasisvoorwerp (Access) sou die beste wees om die rekords 
van die databasis een vir een te vertoon? 
 
A Navraag( 'Query') 
B Verslag ('Report') 
C Vorm ('Form') 
D Tabel ('Table') (1) 

2.4 Die plasing en formatering van teks op ‘n webblad word ……… 
genoem. 
 
A tipografie 
B navigasie 
C konsekwentheid 
D leesbaarheid (1) 

2.5 Hierdie soort fout kom voor as selverwysings in 'n sigblad funksie nie 
korrek geskei is nie. 
 
A ##### 
B #NAME! 
C #NULL! 
D #REF! (1) 
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2.6 Watter EEN van die volgende vereis nie 'n wagwoord, 'n 
gebruikersnaam en/of 'n pin-kode ten einde dit te gebruik nie? 
 
A Facebook 
B 'n Aanlyn bank webwerf 
C Twitter 
D Wikipedia 

 
 

(1) 
   

2.7 ‘n ISO-gradering is ‘n spesifikasie van ……. 
 
A digitale kameras.    
B drukkers.     
C monitors.    
D projektors.   (1) 

   

2.8 Die mees gepaste sigblad grafiek om ŉ tendens soos die styging van 
aartappelpryse oor ŉ tydperk te wys. 
 
A Sirkelgrafiek    
B Lyngrafiek     
C Staafgrafiek     
D Oppervlaktegrafiek (1) 

   

2.9 Eiendomsregtelike sagteware (Proprietary software) is sagteware 
wat …  
 
A heeltemal gratis is.    
B ŉ lisensie benodig om gebruik te word.    
C vryelik gekopieer kan word vanaf die wettige eienaar van die 

sagteware.    
D met vriende gedeel kan word.   (1) 

   

2.10 Met watter een van die volgende word die term ‘Quad Core’ 
geassosieer? 
 
A GEHEUE / RAM    
B STOOR / HDD    
C USB  
D SVE / CPU (1) 

10 x 1 = [10] 

VRAAG 3: WAAR/VALS 

Oorweeg elkeen van die volgende stellings. Meld of die stelling WAAR of VALS is. 
As die stelling VALS is, vervang die onderstreepte woord om dit WAAR te maak. 

3.1 Die F12-sleutel word gebruik om die Help-funksie te aktiveer. 
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3.2 ‘n POS-stelsel in ‘n winkel verseker dat daar beter voorraadkontrole is. 

3.3 Kuber-afknouery is ongewenste aandag teenoor ŉ ander mens of groep 
mense met die gebruik van selfone, rekenaars en ander elektroniese 
kommunikasiemetodes. 

3.4 Plagiaat is om iemand anders se werk as jou eie te gebruik. 

3.5 Wi-Fi is ŉ gekabelde konneksie wat radioseine gebruik vir data-transmissie.  

 [5] 

TOTAAL AFDELING A:   [25] 
AFDELING B 

VRAAG 4: STELSELTEGNOLOGIEë 

4.1 Programmatuur is ’n integrale deel van enige rekenaarstelsel.  

 4.1.1 Wat is die verskil tussen ’n 'software bug' en ’n 'software 
patch'?  (2) 

 4.1.2 Noem TWEE programmatuureienskappe van moderne 
bedryfstelsels wat die gebruik vir fisiese gestremde 
gebruikers verbeter. (2) 

4.2 Drywers is noodsaaklik vir rekenaars om behoorlik te werk.  

 4.2.1 Gee 'n beskrywing vir 'n drywer (‘driver’). (1) 

 4.2.2 Wat is die funksie van 'n drywer? (1) 

 4.2.3 Waarom word daar nie verwag dat daar 'n drywer vir so baie 
‘plug-and-play’ toestelle gelaai moet word nie? (2) 

4.3 Stoor is baie belangrik wanneer ’n rekenaar gebruik word.   

 4.3.1 Wat is die funksie van primêre geheue?  (2) 

 4.3.2 Waarom het rekenaargebruikers meer sekondêre- as 
primêre geheue nodig? (2) 

 4.3.3 Rugsteun behoort 'off-site' gestoor word. Waarom is dit 
belangrik?  (1) 
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4.4 Jy het ‘n pragtige lessenaar met ‘n werkoppervlakte soos ŉ spieël.  
 

4.4.1 Verduidelik hoekom dit ŉ probleem kan wees met ŉ optiese 
muis.  Beskryf kortliks ŉ moontlike oplossing. (2) 

 
4.4.2 Noem TWEE strategieë wat jy kan gebruik om te verhoed 

dat apparatuur gesteel word. (2) 

 
4.5 Jy is opgewonde want jy het pas ’n nuwe slimfoon (smartphone) 

gekoop.  Die foon moes gedurende die aanvanklike opstelling 
herlaai (reboot) word. 

4.5.1    Wat beteken dit om ’n rekenaartoestel te ‘reboot’? 

4.5.2 Watter tegnologie word in ’n slimfoon gebruik om sy 
geografiese ligging of posisie te bepaal? 

4.5.3    Waarvoor word ’n ‘accelerometer’ in ’n slimfoon te  
 gebruik? 

4.5.4 Verduidelik waarom ’n slimfoon ’n goeie voorbeeld van 
 konvergensie is. 

 
 

(1) 
 
 

(1) 
 

(1) 
 

(2) 
 
 

4.6 Apparatuur wat breek is ongelukkig deel van die wêreld van 
rekenaars.  

 4.6.1 Noem TWEE wenke wat jy kan probeer as jy probleme met 
die skryf van ŉ CD of DVD ondervind, behalwe om ’n ander 
aandrywer of skyf te gebruik. (2) 

 4.6.2 Noem EEN voorsorgmaatreël wat kan help verhoed dat 
rekenaar-apparatuur breek. (1) 

 [25] 
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VRAAG 5: INTERNET EN NETWERKTEGNOLOGIEË 

5.1 Reknaarvirusse is ’n groeiende probleem en veroorsaak daagliks 
baie probleme op rekenaars.  

 5.1.1 Wat is ’n rekenaarvirus? (2) 

 5.1.2 Hoekom is dit nodig om anti-virusprogrammatuur op te 
dateer?  (2) 

 5.1.3 Gee die naam van EEN gewilde ant-
virusprogrammatuurpakket. (1) 

5.2 Die rekenaars by die nuwe hulpbronsentrum moet ŉ 
Internetverbinding deel, daarom sal die rekenaars in ŉ netwerk 
verbind wees.  ŉ Toegangspunt sal ook geïnstalleer word om ŉ 
kabellose netwerk (WLAN) te skep.  

 5.2.1 Verduidelik kortliks die verskil tussen ŉ lêerbediener (‘file 
server’) en ŉ proxybediener (‘proxy server’). (2) 

 5.2.2 Wat is die grootste voordeel van die gebruik van ŉ WLAN 
eerder as ŉ kabelgebaseerde LAN? (1) 

 5.2.3 Een toegangspunt is nie voldoende vir die 
hulpbronsentrum nie.    
Gee TWEE redes waarom meer as een toegangspunt 
nodig mag wees. (2) 

 5.2.4 Wat is ŉ Intranet? (1) 

5.3 Skryf TWEE redes neer waarom 'n maatskappy 'n netwerk sal 
gebruik. (2) 

5.4 Noem TWEE maniere waarop die data op 'n rekenaarnetwerk 
veilig gehou kan word. (2) 

 [15] 
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VRAAG 6 – INLIGTINGSBESTUUR  

6.1 Watter opsie van 'n woordverwerkingstoepassing sal geskik wees 
om navrae (surveys) te skep om op 'n rekenaar, of aanlyn, te 
voltooi? (1) 

6.2 Verduidelik die verskil tussen ‘n oop vraag en ‘n geslote vraag. (2) 

6.3 Waarom is dit belangrik om die kwaliteit van inligting na te gaan, 
veral van bronne op die Internet, soos Wiki's. (1) 

6.4 Verduidelik TWEE maniere waarop jou onderwyser kan 
kontroleer om jy jou aan plagiaat skuldig gemaak het toe jy die 
PAT gedoen het. (2) 

6.5 Differensieer tussen 'n bibliografie (bibliography) en 'n tabel van 
figure (table of figures).  Jo uantwoord moet duidelik die verskil 
aan dui. (2) 

6.6 Verduidelik kortliks TWEE kriteria wat jy sal gebruik ten einde die 
geldigheid van 'n webwerf te assesseer. (2) 

[10] 
 

VRAAG 7: SOSIALE IMPLIKASIES 

7.1 Bespreek TWEE maniere hoe jy jouself kan beskerm as jy aanlyn 
bankdienste doen. (2) 

7.2 Verduidelik wat 'n virtuele kantoor is. (2) 

7.3 Verduidelik kortliks wat spioenprogramme (spyware) is. (1) 

7.4 Verduidelik hoe die rekenaarmisdaad Sosiale 
ingenieurswese/manipulasie (Social engineering) gepleeg word: (1) 

7.5 'Spam' is ’n groot kopseer en het selfs na selfone versprei.  

 7.5.1 Verduidelik waarom 'spam' tot verlies van produktiwiteit kan 
lei. (2) 

 7.5.2 Waarom word sommige e-posse geblok en gestuur na ’n 
'spam'-lêergids al is dit nie 'spam' nie? (2) 

 [10] 
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VRAAG 8 – OPLOSSINGONTWIKKELING 

8.1 Beskou die skermskoot hieronder, en beantwoord die vrae wat volg. 

 

 

8.1.1 Identifiseer TWEE probleme in die HTML-kode wat in die 
skermskoot vertoon word. 
 
Skryf die reëlnommer neer en noem dan die probleem. (2) 

8.1.2 Reël 5 bevat die instruksie vir 'n ongeordende (unordered) lys.  
 
Verduidelik volledig wat 'n ongeordende lys teenoor 'n geordende 
(ordered) lys is. (2) 

8.2 ’n Woordverwerker is een van die mees gebruikte programme in 
besighede.  

 
8.2.1 Watter funksie sal jy gebruik om te verseker dat daar 

eenvormige opskrif-formatering regdeur die dokument 
plaasvind? (1) 

 
8.2.2 Watter funksie kan gebruik word om direk na ’n 

gespesifiseerde punt in ’n dokument te gaan. (1) 
  



10 
 

8.3 Die volgende skermafdruk is ŉ voorbeeld van ŉ moontlike sigblad wat 
deur jou skool gebruik kan word.  Dit is in Microsoft Excel geskep.  

 

  

 8.3.1 Skryf die funksie neer in Sel A6 om die hoeveelheid name 
te tel. (1) 

 8.3.2 Watter funksie sou jy byvoeg tot Sel D6 om die huidige 
datum (vandag) te vertoon? (1) 

 8.3.3 Noem die formate waarin kolom D en E geformateer is. (2) 

8.4 Dui aan watter databasis (Access) eienskap jy sal gebruik om:  
 

8.4.1 te verseker dat die Gender-veld altyd op Male gestel sal 
wees, behalwe as Female ingesleutel moet word. (1) 

 
8.4.2 te verseker dat ‘n sekere veld nooit blanko (leeg) gelaat 

word nie. (1) 
 

8.4.3 te verseker dat data in 'n sekere formaat vasgelê en 
vertoon sal word. Bv. Altyd ‘n hoofletter, twee syfers en 
twee kleinletters. (2) 

8.5 In watter deel van 'n databasis verslag sal jy 'n funksie bv sum, min, 
max, avg of count insluit? (1) 

 [15] 
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AFDELING C 

VRAAG 9: GEINTEGREERDE SCENARIO 

Na die afloop van die atletiekbyeenkoms is daar baie administrasie wat afgehandel 
moet word.  Die hoofde van al die deelnemende skole is baie beïndruk met die 
administrasie van die byeenkoms.  Hulle wil graag meer by jou uitvind om die vlak van 
hulle eie atletiekbyeenkomste lig.   
Beantwoord die volgende vrae van die hoofde om hulle te help met hulle eie 
atletiekbyeenkomste. 

9.1 Jy besluit om ŉ blog of ŉ webtuiste op te stel om enige IKT-verbonde vrae deur 
die jaar te beantwoord. 

 
9.1.1 Wat is ŉ blog? (1) 

 
9.1.2 Noem TWEE redes vir die gebruik van ŉ blog in plaas van ŉ 

webtuiste. (2) 
 

9.1.3 Een van die hoofde verkies om ŉ poslys te gebruik.   
Wat is ŉ poslys? (1) 

9.2 
 

Onder is ŉ skermskoot van ŉ verstelling wat een van die hoofde op sy 
skootrekenaar gevind het. 
 

 
  

 
9.2.1 Wat beteken die term opdateer? (1) 

 
9.2.2 Noem TWEE redes waarom die skermskoot die woorde ‘not 

recommended’ bevat. (2) 
 

9.2.3 Wat is die verskil tussen ŉ aanlyn-en aflyn-opdatering? (2) 

9.3 Een van die hoofde het ŉ kamera wat nie meer enige foto’s kan neem 
nie.  Die kamera vertoon die volgende foutboodskap: ‘memory is full’.  

 
9.3.1 Noem TWEE maniere hoe jy hierdie probleem kan oplos. (2) 

 
9.3.2 Om ŉ foto op jou blog te laai, moet jy die grootte kleiner 

maak.   
Stel TWEE maniere voor hoe jy die grootte van die prentjie 
kan verklein. (2) 

9.4 Die hoofde gaan groot hoeveelhede foto’s en video’s op hulle 
rekenaars stoor.    (2) 
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Verduidelik aan hulle hoe hulle stoorspasie kan vry maak sonder dat 
hulle enigiets skraap of deur ŉ ekstra hardeskyf by te voeg. 

9.5 Na die eerste dag van die byeenkoms word jy ŉ verslag gegee wat 
deur een van die sekretaresse voorberei is.  Daar is ŉ paar foute op 
die verslag, maar die oorspronklike sagte kopie is per ongeluk 
geskraap (delete).   
Verduidelik hoe jy die dokument kan skep wat geredigeer kan word 
deur middel van OKH sonder om dit oor te tik. (2) 

9.6 Sommige van die afrigters by die atletiekbyeenkoms het gestry 
rakende die ouderdomme wat as O/15 atlete moet deelneem. Jy is ŉ 
e-boek per e-pos gestuur wat al die reëls vir die atletiekbyeenkoms 
bevat.    
Noem TWEE voordele verbonde aan die gebruik van e-boeke in plaas 
van gedrukte boeke. (2) 

9.7 Die hoofde het gesien dat daar sekere eiendomssagteware is wat jy 
op jou persoonlike skootrekenaar gebruik.  Hulle wil graag jou 
sagteware leen en ŉ kopie daarvan op hulle rekenaars installeer.  

 
9.7.1 Verduidelik aan hulle hoekom dit nie moontlik is nie. (2) 

 
9.7.2 Jy raai hulle aan om oopbronsagteware te gebruik.   

Lys TWEE redes hoekom dit in hierdie geval ŉ beter opsie is 
om oopbronsagteware te gebruik. (2) 

9.8 Die administrateurs moet seker maak dat net atlete en afrigters op die 
veld toegelaat word, en jy raai aan dat hulle biometriese sekuriteit 
gebruik.   
Lys TWEE beperkinge van vingerafdrukke of handafdrukke. (2) 

9.9 Atlete wat in die langafstande deelneem is elk ŉ RFID-kaartjie gegee.  

 9.9.1 Verduidelik kortliks wat RFID is. (2) 

 9.9.2 Watter voordeel sou die RFID-kaartjies inhou vir die 
organiseerders van die wedloop? (2) 

9.10 Daar is besluit om nie ‘n drukstuk van die uitslae te maak nie.  Gee 
TWEE voordele daaraan verbonde om eerder ‘n sagte kopie in plaas 
van ‘n harde kopie van die uitslae te verskaf. (2) 

9.11 Die komiteelede wil elkeen graag ŉ verslag ontvang na die byeenkoms 
via e-pos. Jy kom agter jy onthou nie waar die dokument gestoor is nie 
en die lêernaam ook nie.  

 9.11.1 Lys TWEE soek-kriteria of parameters wat jy sou insluit 
wanneer jy soek vir die korrekte dokument. (2) 

 9.11.2 Wat is die verskil tussen die gebruik van die 'Cc'-en die 'Bcc'-
velde wanneer jy ŉ e-pos stuur? (3) 
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 9.11.3 Wat is ŉ ‘webmaster’? (1) 

9.12 Een van die hoofde wil graag die byeenkoms bestuur deur gebruik te 
maak van ŉ databasis.  Beantwoord die volgende vrae.  

 9.12.1 Wat is ŉ primêre sleutelveld? (1) 

 9.12.2 Verduidelik wat die verskil is tussen ŉ ‘design view’ en 
‘datasheet view’ wanneer daar na ‘n tabel verwys word. (2) 

 9.12.3 Wanneer sou jy ŉ navraag gebruik in plaas van ŉ filter? (1) 

9.13 Een van die webblaaie van die Oos-Kaap Atletiekwebtuiste word nie 
reg vertoon nie.  Die opskrif Oos-Kaap Atletiek Byeenkoms moet 
gesentreer, bold, onderstreep en in italics wees.   
Gebruik die HTML kode hieronder om dit uit te voer.   
 

 
 

Oos-Kaap Atletiek Byeenkoms 
</body>   
</body>   
</centre><b><u><i> Oos-Kaap Atletiek Byeenkoms 
</u></b></centre> 
 (4) 

9.14 Die handleiding bevat reëls vir die verskillende items, en jy wil graag 
ŉ inhoudsopgawe opstel om die bruikbaarheid van die dokument te 
verbeter.   
Watter TWEE eienskappe kan saam gebruik word om dit te doen? (2) 

9.15 
 

Soos hulle tik, verander die woordverwerker outomaties Suid-
Afrikaanse spelling na die Amerikaanse spelling, bv. colour na color.    
Noem die funksie van ŉ woordverwerker wat dit laat gebeur EN 
verduidelik hoe om dit in die toekoms te keer. (2) 

9.16 Skryf die moontlike oplossing vir die volgende foutboodskap in ŉ 
sigblad neer.  

# # # # # # (1) 

 [50] 

GROOTTOTAAL: 150 
 

HIERDIE ASSESSERING IS GOEDGEKEUR EN AFGETEKEN DEUR: 

 

 ____________________________ ___________________ 

 VAKHOOF / DEPARTEMENTSHOOF   DATUM 


