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Graad 10 

Graad 10 (Konsepte van rekenaargebruik) Pas die kolomme (10) 
 
Pas die term/woord in kolom A by die verduideliking/beskrywing in kolom B. 

 

KOLOM A KOLOM B 

1.  Afvoertoestelle   A Dis byna dieselfde as 'n hoofraamrekenaar en kan 
meer as een program gelyktydig uitvoer. 

2.  Superrekenaar B Gebruik hierdie pakket as jy baie inligting wil onttrek 
en verslae wil druk. 

3.  Data C Dis inligting wat nog verwerk moet word. 

4.  Notaboek (notebook) D 'n Tipe rekenaar wat bv. 280,6 triljoen dataverwerkings 

per sekonde kan uitvoer en gewoonlik by groot weten-
skaplike en navorsingsinstansies gebruik word. 

5.  Faks E Dis die brein van die rekenaar en deesdae kan dit 
bestaan uit vier kerns. 

6.  Core i7 F Dis rou feite wat nog verwerk moet word tot inligting. 

7.  Databasis G 'n Goeie voorbeeld is die elektroniese geskenkbewys 

wat jy ontvang het. 

8.  SMS H 'n Ander naam hiervoor is skootrekenaar (laptop), 

alhoewel dit verskil in grootte. 

9.  Verwerker I Gebruik hierdie pakket as jy data grafies wil voorstel. 

10.  Slimkaart (smartcard) J Die vertoonarea op jou selfoon, 'n drukker en data-

projektor is voorbeelde hiervan. 

  K Gebruik hierdie metode van kommunikasie om gou te 
sien wat jou bankbalans is terwyl jy op die strand lê. 

  L Gebruik hierdie metode van kommunikasie om 'n 

kwitansie of getekende dokument na iemand te stuur. 

  M Een van Intel se baie vinnige verwerkers, ideaal vir 

speletjies, musiek en video's. 

 
 

Oplossings (10) Pas die kolomme 
 

1. J  6. M 

2. D  7. B 

3. F  8. K 

4. H  9. E 

5. L  10. G 
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Graad 10 (Rekenaarbeheer) Waar of Onwaar (15) 
 
Op die skermbeeld hieronder word die beheerknoppies en ikone van 'n tipiese Windows Explorer-

venster (Windows 7) afgebeeld.  Besluit of stellings wat volg WAAR of ONWAAR is.  Motiveer jou 
antwoord indien jy dink 'n stelling is ONWAAR.  

 

 1  2 3 4 

 
 5 6 7 8 9 

 

1. Nommer 1 skuif jou terug (op) vorentoe (af) in die lêergids-hiërargie. 

2. Nommers 2, 3 en 4 verskyn in alle Windows-gebaseerde programme. 

3. Wanneer jy op 3 klik, word die dokument tot sy maksimum vergroot. 

4. Sommige programme het nog 'n ry knoppies onder 2, 3 en 4 wat dieselfde rol 
speel/vervul (kyk skermbeeld regs). 

5. Nommer 3 word soms vertoon soos hier regs aangedui.  Dit beteken 
dat daar twee oop dokumente is. 

6. Indien jy op nommer 5 klik, sal jy 'n dokument in enige program op die hardeskyf kan 

oopmaak. 

7. Gebruik nommer 6 indien jy 'n nuwe, leë lêergids (folder) onder die Documents-hoofgids wil 

byvoeg. 

8. Nommer 7 gee jou die opsie om jou foto's mooi te rangskik. 

9. Nommer 8 is die ikoon vir Help.  Om F1 te druk sal ook hierdie opsie in werking stel. 

10. Nommer 9 verwys na die vergrootglasikoon.  Klik hier om die skerm 10x te vergroot. 

 

Oplossings (15) Waar of Onwaar 
 

1.  WAAR []  

2.  WAAR []  

3.  WAAR []  

4.  ONWAAR [] Waar die ekstra ry ikone voorkom, affekteer dit slegs die oop dokument 
(bv. sigblad), maar nie die program nie. [] 

5.  ONWAAR [] Dit is die 'restore'-ikoon, wat die venster terugstel na 'n vorige grootte. 
[] 

6.  ONWAAR [] Indien jy op nommer 5 klik, sal jy die geselekteerde LÊERGIDS (folder) in 
die besonderhedepaneel (regterpaneel) kan oopmaak. [] 

7.  WAAR []  

8.  ONWAAR [] Dit is die 'change your view'-ikoon wat opsies bied oor hoe jy die lêergidse 

en lêers in die besonderhedepaneel wil laat vertoon, bv. alfabeties, volgens 
datum aangepas, ens. [] 

9.  WAAR []  

10.  ONWAAR [] Dit is die 'search'-ikoon wat jy kan gebruik om 'n addisionele soekfilter by 
te voeg, afgesien van 'date modified' of 'size'. [] 
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Graad 10 (Sosiale Implikasies) Kortvrae (10) 
 
Lees die volgende uittreksel uit 'n artikel op eWASA se webwerf en beantwoord dan die vrae wat 

volg: 
 

There are large recyclers in South Africa who process e-waste.  The largest is Universal Recycling Company 
which operates from four locations and processes approximately 1 800 tonnes of electronic scrap per annum.  
The recycling is done using sophisticated technology including mechanical shredders, pulverisers, rotary 
magnets, granulators, shears and balers on "disassembly" lines.  Heavy and precious metals are shipped to a 
European refinery, steel is processed locally and aluminium scrap is exported to the Far East.  Non-metallic 
fractions are landfilled.   

Desco Electronic Recyclers who has been in operation in Gauteng since 1992, deals exclusively with e-waste 
and claims to be the largest PC Board recycler in South Africa.  Desco purchases PCBs from scrap dealers and 
industry throughout South Africa and neighbouring African countries.  It processes approximately 400 tonnes 
of PC boards and 2 000 tonnes of general electronic scrap, including telecommunication equipment, desktop 
computers, mainframes, medical and radio equipment, etc. per annum.  All electronic scrap is manually 
stripped using a labour-intensive process.  PCBs are processed with specialised machinery designed and built 
by Desco.  No incineration or chemicals are used in the process.    

Uit: www.e-waste.org.za, deur eWASA, 28 Oktober 2008. 

 

1. Watter instansie in Suid-Afrika word volgens die artikel as die grootste herwinningsmaatskappy 

van elektroniese apparaat bestempel?  (1) 

2. Gee 'n ander naam vir "electronic scrap".  (1) 

3. Na watter twee vastelande word van die afval uitgevoer? (2) 

4. Waarna verwys PCB?  (1) 

5. Wat is "mainframes"?  (1) 

6. Watter maatskappy spesialiseer in die onttakeling (stripping) van PCB's? (1) 

7. Waarom moet hierdie afval met omsigtigheid hanteer word? (1) 

8. Wat is die beste raad wat jy aan iemand sal gee wie se ou selfoon of rekenaar heeltemal 
onbruikbaar geraak het?  (2) 

 Skenk dit aan iemand wat nie self een kan bekostig nie. 

 Gooi dit in die vuilgoedblik. 

 Verkoop dit op die swartmark. 

 Vind uit waar 'n e-afval depot is en neem dit soontoe. 

 

Oplossings (10) Kortvrae 
 

1. Universal Recycling Company (1) 

2. E-afval/e-waste (1) 

3. Europa, Verre Ooste (2) 

4. Personal Computer Boards – dis die stroombaanborde of moederborde van persoonlike 
rekenaars waarop alle komponente gemonteer is. (1) 

5. Hoofraamrekenaars (1) 

6. Desco Electronic Recyclers (1) 

7. Dit bevat giftige bestanddele, chemikalieë. (1) 

8. Vind uit waar 'n e-afval depot is en neem dit soontoe. (2)  

http://www.e-waste.org.za/
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Graad 10 (Oplossingsontwikkeling: Word) Meerkeusevrae (10) 
 
Kies die korrekte antwoord en skryf slegs die letter langs die betrokke vraagnommer. 

 
1. Die funksie wat in die skermbeeld regs vertoon word, 

staan bekend as: 

A. Selekteer blaaier-objek (Select Browse Object)  
B. Vind en Vervang (Find and Replace) 

C. Gaan na... (Go to...) 
D. Soek (Search) 

 

2. Jy kan die funksie wat hierbo regs vertoon word, aktiveer deur ___________ te klik. 
A. in die Statusbalk 

B. op die radioknoppie onderaan die vertikale rolstaaf 
C. op een van die knoppies links van die horisontale rolstaaf 

D. enige van die bostaande 
 

3. Kyk na die skermbeeld regs.  Wat beeld dit uit? 

A. Office-knyperbord (Clipboard) 
B. Kopieer-en-Plak-funksie (Copy and Paste)  

C. Knip-en-Plak-funksie (Cut and Paste) 
D. Al die bostaande 

 

4. Watter van die volgende stellings met betrekking tot die 
skermbeeld waarna in die vorige vraag verwys word, is ONWAAR? 

A. Jy kan nie beelde (images) versamel nie, slegs teks. 
B. Jy kan tot 24 items op die Word-knyperbord versamel. 

C. Jy kan Ctrl + V gebruik om vanaf die knyperbord te plak. 

D. Daar is 'n aparte groep vir hierdie funksies onder die Home-
oortjie. 

 
5. Wanneer jy die Escape-sleutel druk, gebeur die volgende: 

A. Die Help-funksie word geaktiveer. 
B. Die woordverwerkingsprogram sluit outomaties. 

C. Die speltoetser word geaktiveer. 

D. Die huidige aksie word gekanselleer. 
 

6. Jy kan die formatering wat vir 'n spesifieke paragraaf gebruik is, laat vertoon deur die volgende 
sleutels of sleutelkombinasies te gebruik: 

A. F1 

B. Shift + F12 
C. Shift + F1 

D. F12 
 

7. Op watter een van die volgende ikone sal jy klik wanneer jy die fontkleur wil verander? 
 

A.   B.   C.   D.   
 

8. Wanneer jy 'n tabel ingevoeg het, kan jy raampies omsit en dele beskadu deur hierdie groep 
opdragte te vertoon. 

A. Insert > Borders and Shading 

B. Page Layout > Page Background > Page Borders 
C. View > Show/Hide > Ruler 

D. Table Tools > Design 
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9. Wat is die nut en waarde van die drukvoorskou-funksie (Print Preview)? 

A. Dit help jou met die keuse van die tipe drukwerk. 
B. Dit wys vir jou watter verskuilde kodes in die dokument is. 

C. Dit gee vir jou 'n voorskou van hoe die dokument sal lyk as jy dit gedruk het. 
D. Dit versteek vir jou die liniaal. 

 

10. Daar is heelwat opsies waaruit jy kan kies wanneer jy die Save As-opsie in Word gebruik.  
Watter een van die volgende stellings is KORREK?  Wanneer jy Save As gebruik, kan die 

dokument ________. 
A. as 'n e-posaanhegsel gestuur word 

B. in 'portable document'-formaat gestoor word 
C. uitgevee of geskuif word 

D. gedruk word deur die Quick Print-opsie te kies  

 
Oplossings (10) Meerkeusevrae 
 

1. A  6. C 

2. B  7. A 

3. D  8. D 

4. B  9. C 

5. D  10. B 
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Graad 10 (Oplossingsontwikkeling: PowerPoint) Waar of Onwaar (12) 
 
Lees die volgende stellings oor PowerPoint-aanbiedings en besluit of die stellings WAAR of ONWAAR 

is.  Motiveer jou antwoord indien jy meen 'n stelling is ONWAAR. 
 

1. Klik op hierdie ikoon om 'n vertoning van jou skyfies vanaf die skyfie wat tans 

oop is, te begin, óf op die rekenaarskerm of deur middel van die dataprojektor. 
 

2. Die meesterskyfie (slide master) is die skyfie wat inligting bevat oor die style, 
kleure, agtergrond, ens. van die templaat wat vir die vertoning gekies is. 

 

3. Ctrl + D sal die datum in 'n skyfie invoeg, terwyl Ctrl + M 'n nuwe skyfie sal invoeg. 
 

4. Fade smoothly, Cut, Wipe Left is almal opsies vir die animasie van skyfies. 
 

5. Plekhouers (placeholders) is raampies of teksboksies wat jou help met die uitleg van die teks of 
prente op jou skyfies. 

 

6. 'n Uitreiking/Volgstuk (handouts) is notas wat jy vooraf saamstel om jou vertoning te beplan. 
 

7. Klik op hierdie ikoon om die aansig (view) te verander na Slide Show waar jy 
maklik skyfies kan rondskuif of uitvee (delete). 

 

8. Skyfie-animasie (slide animation) verwys na die toepassing van 'n effek op die 
inhoud van 'n skyfie, bv. om die fontgrootte geleidelik te vergroot of te verklein. 

 

Oplossings (12) Waar of Onwaar 
 

1.  WAAR []  

2.  WAAR []  

3.  ONWAAR [] Ctrl + D sal 'n skyfie dupliseer, [] terwyl Ctrl + M 'n nuwe skyfie sal invoeg. 

4.  ONWAAR [] Dit is almal opsies wat jy kan uitoefen by die oorskakeling [] (transition) van 

die skyfies. 

5.  WAAR []  

6.  ONWAAR [] 'n Uitreiking/Volgstuk (handouts) is 'n gedrukte weergawe [] van jou 

vertoning wat jou gehoor kan gebruik vir latere verwysing. 
OF 
Sprekersnota's (speaker's notes) [] is notas wat jy vooraf saamstel om jou 

vertoning te beplan. 

7.  ONWAAR [] Klik op hierdie ikoon om die aansig (view) te verander na Slide Sorter-aansig 
[]. 

8.  WAAR []  

 


