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Graad 11 

Graad 11 (Sagteware en Rekenaarbeheer)  Kortvrae (17) 
 

Vraag 1 is op die volgende skermbeeld gebaseer.  

1. Die eienskappe van 'n sekere soort skyf word hier vertoon.   

 

1.1 Watter soort skyfaandrywer (disk drive) word hier verteenwoordig? (1) 

1.2 Wat is die naam van die skyfaandrywer? (1) 

1.3 Watter soort skyf/disket is in die skyfaandrywer? (1) 

1.4 Hoeveel spasie is al op die disket gebruik (antwoord in MB)? (1) 

1.5 Wat is die totale kapasiteit van die disket (antwoord in MB)? (1) 

1.6 Watter persentasie spasie is nog beskikbaar (antwoord korrek tot een desimale plek)? (2) 

1.7 Kan jy hierdie disket weer gebruik nadat dit vol is?  Motiveer jou antwoord. (2) 

1.8 Een van die oortjies (tabs) in die skermbeeld is genoem 'AutoPlay'.  Verduidelik wat met  
hierdie term bedoel word. (2) 

1.9 Watter soort lêerstelsel is geïdentifiseer?   (1) 

Vraag 2 is op die rekenaarspesifikasies gebaseer. 

2. William se rekenaarspesifikasies is soos volg: 

 

2.1 Watter mikroskyfie is op die moederbord geïnstalleer?   (1) 

2.2 Is dit een van die derde generasie mikroskyfies?  Motiveer jou antwoord. (2) 

2.3 Hy wil graag die spoed van sy rekenaar verbeter, want dit neem nogal lank om te laai.  Dink jy 

dis 'n goeie plan?  Motiveer jou antwoord. (2) 
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Oplossings (17) Kortvrae 

1. Gebaseer op die skermbeeld van CD-RW:  

1.1 CD Drive/aandrywer (1) 

1.2 E: (1) 

1.3 CD-RW (rewritable CD) (1) 

1.4 192 MB (1) 

1.5 680 MB (1) 

1.6 488/680 [] x 100% = 71.8% [] (2) 

1.7 Ja [], want die disket kan herformateer word [] (dit is 'n herskryfbare [rewritable]  

disket). (2) 

1.8 Dit verwys na die outomatiese inwerkingstelling [] van 'n CD-ROM wanneer jy dit in die CD-

aandrywer insit.  Byvoorbeeld, as 'n oudio-CD in die aandrywer ingesit word, sal Windows 
outomaties die CD-spelerprogram laat loop [] en die CD speel. (2) 

1.9 CDFS (CD-ROM File System, 'n lêerstelsel wat beheer uitoefen oor toegang tot die inhoud  

van CD-ROM-aandrywers in Windows 95 en latere weergawes.) (1) 

2. Gebaseer op die rekenaarspesifikasies: 

2.1 Intel Celeron (1) 

2.2 Nee, dis verouderd. []  Die derde generasie skyfies is i3/i5/i7, ens. wat beteken dit het  
nie slegs een kern nie, maar 3/5/7 wat dit baie vinniger maak. [] (2) 

2.3 Ja, dit is 'n goeie plan, [] want as daar meer RAM is, word die aantal kere wat dit die SVE 

(CPU) neem om data op die harde skyf te lees, baie verminder. [] (2) 
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Graad 11 (Sosiale Implikasies) Pas die kolomme (12) 
 

Pas die term/woord in kolom A by die verduideliking/beskrywing in kolom B. 
 

KOLOM A KOLOM B 

1. Netskans of brandmuur 
(Firewall) 

A Sagteware wat op 'n rekenaar geïnstalleer word sonder 
die gebruiker se kennis en wat inligting oor die 

gebruiker se rekenaaraktiwiteite oor die Internet 
versprei. 

2. E-afval (E-waste) B 'n Soort kubermisdaad waar jou naam in 'n kletskamer 

beswadder word. 

3. EconoMode C Die gebruik van rekenaarstelsels vir 'n verskeidenheid 
van kantoortake, soos bv. woordverwerking, rekeninge 

en e-posse. 

4. Foppery (Hoax) D Dit verwys na 'n handelskursus wat jy oor die Internet 

kan volg. 

5. Hiberneer (Hibernate) E Hierdie persoon kan maklik foute of swakplekke in 'n 
rekenaarstelsel identifiseer en dit nadelig gebruik. 

6. Spioenasieware F Dit verwys na alle elektroniese en elektriese toerusting 
wat nie meer gebruik kan word nie. 

7. Adware G Stel jou drukker om proeflopies in hierdie modus te 

druk, want dan spaar jy ink. 

8. Kantooroutomasie H Iemand wat die Internet, digitale tegnologie of selfone 

gebruik om ander, veral kinders te dreig, verneder, 

verleë of seer te maak. 

9. Hacker I Hierdie programmatuur/sagteware sal jou beskerm 

teen identiteitsroof. 

10. E-handel (E-commerce) J 'n Soort kubermisdaad waar kettingboodskappe gebruik 
word om bedrog te pleeg. 

11. Sosiale kullery/manipulering 

(Social engineering tricks) 

K Hierdie programmatuur sal self op jou rekenaar aflaai 

terwyl jy aanlyn is en jou dan aaneen irriteer met 
ongevraagde advertensies. 

12. Kuberboelie (Cyberbully) L 'n Skootrekenaar kan tydelik in 'n hierdie rustoestand 

oorgaan om energie te bespaar. 

  M Dit verwys na saketransaksies wat oor die Internet 

gedoen word. 

  N 'n Rekenaar kan self in hierdie toestand oorgaan as 
daar 'n kragonderbreking is. 

  O Misleiding met die doel om inligting te versamel, bedrog 

te pleeg of om toegang tot 'n rekenaarstelsel te kry. 

 

Oplossings (10) Pas die kolomme  
 

1. I  4. J  7. K  10. M 

2. F  5. L  8. C  11. O 

3. G  6. A  9. E  12. H 
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Graad 11 (Oplossingsontwikkeling: Excel) Meerkeusevrae (10) 
 

Kies die korrekte antwoord en skryf slegs die letter langs die betrokke vraagnommer. 
 

1. Die diagram/grafiek regs staan bekend as 'n ________. 
A. uitgeligte sirkelgrafiek (exploded pie chart) 

B. sirkelgrafiek (pie chart) 
C. sirkelgrafiek met 3-D visuele effek  

D. doughnut-grafiek (doughnut chart) 

 
2. 'n Grafiek in Excel is dinamies gekoppel aan die 

oorspronklike sigblad.  Watter stelling(s) bevestig dit? 
A. Die grafiek en sy data is permanent verwant. 

B. Die grafiek sal onmiddellik opgedateer word 

sodra 'n verandering aan die sigblad aangebring word.  
C. Jy moet die grafiek redigeer elke keer wanneer jy 'n verandering aan die sigblad 

aangebring het.  
D. A en B 

 

3. Jy wil 'n nuwe teksreël in 'n sel begin eerder as om te wag 
vir die teks om self na die volgende reël oor te gaan (om te 

draai/wrap) (kyk skermbeeld regs).  Watter sleutelbord-
kombinasie moet jy gebruik? 

A. Enter 
B. Ctrl + Enter 

C. Alt + Enter 

D. Shift + Enter 
 

Vrae 4 tot 8 verwys na die skermbeeld hieronder. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

4. Die skermbeeld vertoon die volgende: 

A. Die invoeging van 'n prentjie op 'n werkblad 
B. 'n Werkblad se 'Custom footer' 

C. 'n Werkblad se kop- of voetskrifelemente 
D. Nie een van die bostaande nie 

 

5. Klik op hierdie ikoon om vandag se datum in 'n kop- of voetskrif in te voeg: 
A. 1 

B. 6 
C. 4 

D. 3 

 
6. Klik op hierdie ikoon om die lêerroete in 'n kop- of voetskrif in te voeg: 

A. 3 
B. 5 

C. 7 
D. 8 
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7. Klik op hierdie ikoon om die naam van die werkblad (werkbladoortjie) in die kop- of voetskrif in 

te voeg: 

A. 3 
B. 5 

C. 6 
D. 7 

 
8. Klik op hierdie ikoon om die grootte van 'n prentjie wat in 'n kop- of voetskrif ingevoeg is, te 

verander: 

A. 2 
B. 4 

C. 8 
D. 9 

 

9. Selekteer die data en druk die volgende sleutelbordkortpad om 'n kolomgrafiek in Excel te skep: 
A. F11 

B. Shift + F11 
C. F12 

D. Ctrl + F5 
 

10. Kyk na die skermbeeld regs.  Watter van die volgende stellings m.b.t. 

sigbladfunksies is WAAR?  In 'n reeks selle: 
a) Gebruik die COUNT-funksie om te bepaal hoeveel selle 

syfers bevat. 
b) Gebruik die COUNTBLANK-funksie om te bepaal 

hoeveel selle is leeg. 

c) Gebruik die COUNTA-funksie om te bepaal hoeveel 
selle teks bevat. 

d) Gebruik die SUMIF-funksie om te bepaal hoeveel syfers 
is >15. 

e) Gebruik die COUNTIF-funksie om te bepaal hoeveel 
syfers is ≤25. 

A. Slegs c 

B. a, b en e 
C. Slegs a 

D. Al die bostaande 
 

Oplossings (10) Meerkeusevrae 
 

1. B 

2. D 

3. C 

4. C 

5. D 

6. A 

7. D 

8. D 

9. A 

10. B 
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Graad 11 (Oplossingsontwikkeling: HTML) Pas die kolomme (10) 
 
Pas die verduideliking/beskrywing in kolom B by die term/merker/etiket/grafika, ens. in kolom A.   

 

KOLOM A KOLOM B 

1. <li> A Voorbeeld van 'n skakel op 'n webwerf. 

2. #000000 B Die kombinasie van rooi, groen en blou 
kleurwaardes. 

3. 

 

C Sintaks vir die omskrywing van grafika (image). 

4. hex triplet D Voorbeeld van grafika (image) wat 'n skakel na 'n 
dokument in die oop lêergids (folder) bevat. 

5. <ul> E Die kenmerk (attribute) wat die bron (source) 

van grafika (image) verskaf. 

6. 
< img 

src="http://office.microsoft.com/ 
images/snake.jpg" alt="asian 

snake symbol"/> 

F HEX-notasie vir swart (black). 

7. src-kenmerk (attribute) G Hierdie etiket/merker (tag) omskryf 'n lysitem 
(list item). 

8. 

 

H RGB-kleuromskrywing vir grys (gray). 

9. #FFFFFF I 'n Etiket/merker (tag) wat 'n definisielys omskryf 
(lys van items, met 'n beskrywing van elke item). 

10. <dl> J Hierdie etiket/merker (tag) omskryf 'n 

ongeordende (kolpunt-) lys. 

  K 'n Etiket/merker (tag) wat die individuele item in 
'n lys omskryf. 

  L Sintaks vir die omskrywing van grafika (image) 
wat ook alternatiewe inligting verskaf. 

  M HEX-notasie vir wit (white). 

 
Oplossings (10) Pas die kolomme 
 

1. G  6. L 

2. F  7. E 

3. D  8. A 

4. B  9. M 

5. J  10. I 
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