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Graad 10/11 

Excel (berekeninge en formatering) 50 punte 
 
 

Johan werk by Katanga Parkdienste. Hulle beheer en kontroleer die toegang tot die groter St 
Lucia Vleilandpark. Hy moet die nuwe parkfooie in 'n Excelsigblad insleutel en sekere 
berekeninge doen vir twee gesinne uit Duitsland wat binnekort daar wil kom toer. Help hom 
met hierdie taak deur die instruksies te volg en die data op die volgende bladsy te gebruik. 

Stoor die dokument as Parkfooie. 

 

1. Skep 'n aantreklike opskrif deur gebruik te 

 maak van WordArt. Kies 'n horisontale styl 

 en 'n geskikte font.  

2. Gebruik 'n beskikbare Excelfunksie om die 

 huidige datum in te voeg in E2. 

3. Voeg (merge) die reeks A1:E1 saam vir die 

 opskrif en verander die ryhoogte sodat die 

 naam netjies inpas. 

4. Omraam die saamgevoegde sel en kleur die 

agtergrond in met 'n pastelkleur wat sal pas by jou WordArt-keuse. 

5. Die kolomopskrifte sal netjies vertoon as jy die selle formateer soos volg: 

 "Wrap" die teks (woordomvou) 

 Horisontale en vertikale sentrering 

 Vetdruk (bold) 

 Fontgrootte 12 pt (Arial of Comic Sans) 

 Omraming 

6. Bereken vir die twee gesinne uit Duitsland wat hulle toegangsfooie sal wees by 

die onderskeie parke soos aangedui. 

7. Mnr en mev Dieter Behrens het vier kinders – almal ouer as 3, maar jonger 

as 12. 

8. Mnr en mev Heinrich Shültz het twee kinders. Werner is 2 jaar oud en Gisela 

14 jaar. 

9. Die dag wanneer hulle Valsbaai toe gaan, sal 

mev. Shültz en Werner nie saamgaan nie. 

10. By die Cape Vidal-hek is daar Sondae 'n 10% 

afslag per motor en kinders onder 12 kan 

gratis ingaan. Albei gesinne beplan om hierdie 

afslag te benut. 
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11. Wat is die gemiddelde fooi per persoon (volwassenes) by al die Parke? 

(Vertoon die antwoord in A20). 

12. Bepaal ook (deur van 'n Excelfunksie gebruik te maak) by hoeveel van die Parke 

geen voertuigfooie betaalbaar is nie. (Vertoon die antwoord in A21). 

13. Formateer die werkblad deur dit horisontaal en vertikaal te sentreer op die 

bladsy. 

14. Die data wat jy moet insleutel, volg hieronder. Jy mag dieselfde lettertipe 

gebruik as vir die kolomopskrifte. Sorteer die tabel alfabeties volgens die 

eerste kolom: 
 

St Lucia Vleilandpark 

Datum hier 

HEK Voertuigfooi 
Per 

Persoon 

Per Kind 

onder 12 

Kinders 

onder 3 

Cape Vidal  R 35.00 R 25.00 R 15.00 Gratis 

Valsbaai Geen R 25.00 R 13.00 Gratis 

uMkhuze R 35.00 R 35.00 R 18.00 Gratis 

Sodwanabaai Geen R 20.00 R 15.00 Gratis 

Maphelana Geen R 20.00 R 10.00 Gratis 

Mabibi R 15.00 R 20.00 R 10.00 Gratis 

Kosibaai R 15.00 R 20.00 R 10.00 Gratis 

Charters Creek Geen R 20.00 R 10.00 Gratis 

   

 Behrens Shültz 

Sodwanabaai   

Valsbaai   

Cape Vidal   

TOTAAL     

 
 

 

In die lêer met die naam Taak 

7 (Vleiland prentjies).docx, is daar 

'n aantal prentjies van diere. 

Maak dit oop en kies 

een/twee prentjies om hier 

reg langs die sigblad te plak. 



MattLo RTT Sigblaaie voorbeeldtake Graad 10–12 

 

 

OPLOSSING – PARKFOOIE 
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OPLOSSING – PARKFOOIE 
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Graad 11/12 

Grafiek & Excel/Word-integrasie 50 punte 
 

Terwyl jy by 'n werwingsagentskap werk, moet jy sekere veranderinge aan die data oor 
werwings- en vervangingskostes aanbring. Herroep die sigblad met die naam Taak 34 

(Werwing). Stoor die lêer as Werwing. 

 

1. Sleutel die opskrif wat volg, in ry 1 in. Gebruik hoofletters en stel links in 

lyn. Maak die font groter (16 pt) en pas die ryhoogte aan, indien nodig.  

TOPBESTUUR KAN BAIE GELD KOS 

2. Maak die lêer met die naam Taak 34 (Werwingsteks).docx oop. Kopieer 

die teks na ry 3 van die sigblad. Verander die formaat van die selle om die 

teks te akkommodeer. Kontroleer die spelling van die ingevoerde teks en 

bring die nodige regstellings aan. Afkortings moet voluit getik word. 

3. Voeg die kolom, soos hieronder aangedui, in die sigblad in (dit is kolom C). 

Al die syfers moet met 50% vermeerder word. 
 

BEMARKING/ 

VERKOPE 

R9 000 

R4 500 

R10 000 

R1 750 

R88 000 

R930 000 

4. Verander die bladsy-oriëntasie na landskap. Sentreer horisontaal op die 

bladsy. 

5. Pas die wydte van kolomme en die hoogte van rye aan (indien nodig) sodat al 

die teks sigbaar is en maklik gelees kan word. 

6. Voeg die woorde TOTALE KOSTE in sel A14 in en voltooi die berekeninge 

in ry 14. Verander die fontgrootte en -styl van hierdie ry na 12 pt en 

vetdruk. Gebruik geldeenheid-formaat (geen desimale nie). 

7. Voeg die volgende elektroniese kommentaar by in die sigblad (sonder die 

aanhalingstekens): 

a. In sel A12: "Koste word op 5% van omset bereken ". Versteek die kom-

mentaar. 

b. In die sel wat die opskrif AB/BD bevat (vertoon die kommentaar):  

"AB/BD: Algemene Bestuurder/Besturende Direkteur".  
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8. Vervang die syfer 2.75 (dit mag dalk as 2,75 in jou lêer vertoon word) in 

die AB/BD-kolom met 2,750,000 (of 2 705 000). 

9. Bring 'n verbetering aan die opskrif in ry 5 aan soos volg. 

RAMING VAN DIE KOSTE VERBONDE AAN DIE WERWING/VERVANGING 

VAN BESTUUR IN VERSKILLENDE DISSIPLINES 

10. Omraam alle selle in die reeks A7:F14. 

11. Gebruik 'n 'Accent 6'-selstyl (enige kleur) vir die reeks A7:F14. 

12. Verander die teks van die tabelopskrifry (ry 7) na vetdruk. 

13. Gebruik geldeenheid-formaat (currency) vir alle selle wat bedrae bevat 

(geen desimale nie). 

14. Bereken/bepaal die volgende (gebruik rye 17 tot 20, kolomme A en B). 

a. Gemiddelde totale koste. 

b. Hoogste koste aan die maatskappy in die werwing van iemand in die 

tegniese veld. 

c. Wat is die gemiddelde koste oor alle velde vir die opleiding van 'n nuwe 

werker? 

d. Watter dissipline dra die hoogste koste om 'n nuwe werker op te lei? 

Gebruik voorwaardelike formatering om die sel wat hierdie totale 

koste bevat, te identifiseer. 

15. Skep 'n kolomgrafiek (tipe: 3D columns with depth) met elke kolom 'n 

ander kleur, vir die Verlies van werksuitset-ry. Voorsien toepaslike titels 

en stoor die grafiek op 'n aparte werkblad. 'n Byskrif is nie nodig nie. 

16. Formateer die mure (walls) van die grafiek deur gebruik te maak van 'n 

'stack'-prentjie op die agtergrond. 

17. Voeg die volgende teks in die middel van die kopskrif by (Verdana, 11 pt, 

kursief): Kosteraming vir werwing (werksuitset); en voeg vandag se datum 

in die middel van die voetskrif by (enige formaat). 
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OPLOSSING – WERWING 
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OPLOSSING – WERWING 
 

  
  
 


