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Graad 12 

Graad 12 (Hardware) Waar of Onwaar (20) 
 

Dui aan of die volgende stellings WAAR of ONWAAR is.  Motiveer jou antwoord indien jy meen 'n 
stelling is ONWAAR. 

 
1. 'n All-in-One rekenaar is een met 'n raakskerm, maar dit kan ook saam met 'n sleutelbord 

gebruik word. 

2. Google Glass is 'n 'rekenaarbril' wat ook aan jou Internettoegang bied.   

3. Jy het Adobe Reader nodig om QR-kodes te kan lees (kyk afbeelding regs).   

4. 'n Interaktiewe witbord (IWB) is vir sy funksionering afhanklik van 'n koordlose muis en 
sleutelbord.   

5. Bluetooth verwys na 'n nuwe tegnologie wat vir die vervaardiging van Blu-ray diskette gebruik 
word. 

6. Die Insert-sleutel op jou sleutelbord aktiveer die oortikfunksie (overtype). 

7. MICR is 'n stemherkenningstoestel wat die woorde wat jy uitspreek, op die skerm sal projek-
teer of intik. 

8. Die Escape-sleutel kan as kortpadsleutel gebruik word in dialoogvensters vir NO (NEE), EXIT of 
CANCEL. 

9. 'Spooling' is 'n term wat verwys na die gebruik van 'spammers' om vals e-posadresse te gebruik 

in 'n poging om 'n stelsel onwettig binne te dring. 

10. Hierdie simbool word gebruik om draadlose tegnologie uit te beeld. 

 

Oplossings (20) Waar of Onwaar  
 

1.  WAAR []  

2.  WAAR []  

3.  ONWAAR [] 'n QR-kodeleser op jou slimfoon kan dit lees. [] Dit kan gratis afgelaai word 

op jou selfoon.  QR staan vir Quick Response, dit kan kodes ontsyfer in 'n 
advertensie, bv. URL, pryse, ens. 

4.  ONWAAR [] 'n Muis en sleutelbord is nie noodsaaklik nie, veral nie as dit 'n All-in-One 
rekenaar is nie. [] Dit benodig 'n projektor wat die werkskerm van die 

gekoppelde rekenaar op die witbord projekteer en waarop die gebruiker dan 
kan skryf/teken met sy vinger, 'n pen of stilus.   

5.  ONWAAR [] Bluetooth is 'n standaard vir 'n koordlose radiotegnologie, ideaal vir 
kommunikasie oor kort afstande (10 m of minder). [] 

6.  WAAR []  

7.  ONWAAR [] Dit staan vir Magnetic Ink Character Recognition en is 'n 'taal' wat universeel 
deur banke gebruik word, veral op tjeks. [] Dit verwys na die ry magnetiese 

nommers/kode wat op 'n tjek voorkom en deur 'n spesiale toestel gelees kan 

word.  

8.  WAAR []  

9.  ONWAAR [] 'Spooling' verwys na druktake wat nie dadelik uitgevoer kan word nie en dan 

in 'n buffer of iewers op die skyf gebêre word totdat die drukker dit daar gaan 
haal om te druk. [] 

10.  WAAR []  
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Graad 12 (Netwerk- & Internettegnologieë) Meerkeusevrae (10) 
 
Vrae 1 en 2 verwys na die skermbeeld hieronder. 
 

 
 
1. Die skermbeeld illustreer die wyse waarop jy kan inteken op 'n ________. 

A. YouTube-video 
B. aanlyn sagteware-opleidingsprogram  

C. gratis web-gebaseerde e-posdiens 

D. nuusversamelaar (news aggregator)  
 

2. Watter een van die volgende stellings m.b.t. 'n RSS-nuusversamelaar en die skermbeeld is 
WAAR? 

A. Die RSS-voer (feed) waarna verwys word, sal opgedateerde inligting en nuus oor Suid-
Afrika verskaf aan beleggers, toeriste, landsburgers, ens. 

B. Daar is 'n jaarlikse fooi wat betaal moet word, sodra jy op Subscribe klik. 

C. Die RSS Feed sal outomaties by Favorites > Feeds gevoeg word en op datum gehou 
word wanneer jy aanlyn is, maar dan moet Internet Explorer aktief wees. 

D. Klik op Cancel as jy intekening (subskripsie) op 'n ander, bestaande voer (feed) wil 
staak. 

 

3. Digitale kommunikasie kan vir baie doeleindes gebruik word.  Watter een van die volgende 

gebruike vorm NIE deel van goeie praktyk nie? 

A. Die publiek word m.b.v. Twitter ingelig oor padsluitings vir 'n wedren. 
B. Aanlynverkope en –dienste word gelewer, soos jou telefoonrekening wat aanlyn verkry 

kan word. 
C. Werwing van personeel m.b.v. LinkedIn of Gumtree.  

D. Die gebruik van kitsboodskappe of sosiale netwerke om inligting oor 'n onwettige 

saamtrek te versprei sodat 'n massa mense dan die sekuriteitsmagte se taak bemoeilik. 
 

4. Watter stelling m.b.t. digitale kommunikasies is ONWAAR? 
A. Google Maps en GPS bied presies dieselfde diens. 

B. Webwerwe waarvan die name eindig met .mobi, is ontwerp vir selfoongebruik. 
C. Android (Google), iOS (Apple), en Windows Phone is almal mobiele bedryfstelsels vir 

selfone. 
D. Webhuisvesting (web hosting) beteken dat jou webwerf op 'n openbare bediener gestoor 

word en sluit gewoonlik ook 'n e-posdiens en domeinnaamregistrasie in. 
 

5. Watter een van die volgende stellings m.b.t. YouTube is ONWAAR? 

A. Verbode materiaal sluit inhoud in wat sonder die kopiereghouer se toestemming opgelaai 
word. 

B. Jy kan geld maak op YouTube, afhangend van hoeveel adverteerders bereid is om per 
'click through' na hul webwerwe te betaal. 

C. YouTube is 'n newebedryf van Microsoft. 

D. Jy mag 'n 'hoe om'-video oplaai wat van die gebruikerskoppelvlak van sekere sagteware 
gebruik maak, mits jy 'n lisensiefooi aan die uitgewer betaal het.  
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6. Wanneer jy 'n e-pos met 'n aanhegsel ontvang en dit dan aanstuur (forward), ________. 

A. word die aanhegsel outomaties ook aan die nuwe adres gestuur 

B. word die boodskap sonder die aanhegsel gestuur 
C. moet jy die lêer weer aanheg as jy wil hê dat dit gestuur moet word  

D. moet jy eers die lêer op jou hardeskyf stoor voordat jy beide die boodskap en die 
aanhegsel kan aanstuur  

 

7. Wanneer jy 'n e-pos met 'n aanhegsel ontvang en daarop antwoord (reply), ________. 

A. word die aanhegsel outomaties in die Drafts-lêergids gestoor 
B. word beide die oorspronklike e-pos en die aanhegsel in jou Inbox uitgevee 

C. word die aanhegsel nie by die antwoord ingesluit nie  

D. moet jy die aanhegsel eers onder 'n nuwe naam gaan stoor in Word/Excel  
 

8. Watter een van die volgende stellings m.b.t. sosiale netwerke is ONWAAR? 
A. Op Twitter moet jou naam voorafgegaan word deur die @-teken, bv. @catfundi.  

B. 'n 'Twiet' is die metode wat jy gebruik om 'n inhoudsbydrae op alle sosiale netwerke te 
maak. 

C. Jy kan jou Twitter- en Facebook-rekeninge met jou slimfoon sinkroniseer om sodoende 

teksboodskappe en opdaterings te ontvang.  
D. Jy kan 'n foto by jou profiel voeg. 

 
9. Watter stelling pas nie in by die ander nie?  Blogging is 'n sosiale netwerkmetode, maar kan 

ook deur sakeondernemings en ander instansies gebruik word om ________. 

A. wenke of 'hoe om'-stappe vir die laai of gebruik van 'n sagtewaretoepassing te plaas 
B. veranderings, nuwe produkte, opgraderings en geleenthede bekend te stel 

C. inligting per e-pos te stuur oor afsprake en vergaderings en om 'reminders' uit te stuur 
D. menings of opinies te gee en skakels na ander artikels in te sluit 

 
Vraag 10 verwys na die skermbeeld hieronder. 
 

 
 
10. Watter een van die volgende stellings m.b.t. 'n RSS-voer/nuusbrokkie (RSS feed) is ONWAAR?  

'n RSS-voer/nuusbrokkie kan m.b.v. ________ gelees word. 
A. 'n webblaaier soos Internet Explorer 

B. 'n e-posprogram soos Outlook 2007/2010 of Windows Live Mail 

C. 'n woordverwerkingsprogram soos Word 2007/2010 
D. 'n afgelaaide en geïnstalleerde versamelaar soos byvoorbeeld NewsBlur 

 

Oplossing (10)  Meerkeusevrae 
 

1. D  6. A 

2. A  7. C 

3. D  8. B 

4. A  9. C 

5. B  10. C 
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Graad 12 (Oplossingsontwikkeling: Access) Kortvrae (15) 
 
1. Beantwoord die vrae wat op die volgende databasistabel gebaseer is. 

 

 

1.1 Wat sal die ID van die volgende rekord wees? (1) 

1.2 Hoe kan jy vinnig 'n filter skep om vas te stel watter studente beide IT en Life Sciences  

neem? (2) 

1.3 Watter veld het 'n Yes/No-datatipe? (1) 

1.4 Watter formaat van die datum is in hierdie tabel gebruik? (1) 

1.5 Waarom is die ID-nommers van die studente nie in numeriese volgorde nie? (2) 

 

Oplossing (Deel 1) Kortvrae 

1.1 21  (1) 

1.2 Klik op die af-pyltjie langs die kolom-/veldopskrif [] en kies IT op die Subject A-lys en 

Life Sciences op die Subject B-lys. [] (2) 

1.3 Bursary (1) 

1.4 Short date (1) 

1.5 Die studentename word ingesleutel soos hulle registreer en word dus opeenvolgend 
genommer. [] Wanneer die name alfabeties gerangskik/gesorteer word, behou []  

dit die oorspronklike ID wat toegeken is. (2) 
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2. Kyk na die skermbeeld van 'n verslag hieronder en beantwoord die vrae wat volg. 

 
 

2.1 Watter veld is geselekteer as die groeperingsopsie (grouping option) in hierdie verslag? (1) 

2.2 Watter Sort-opsie is in hierdie verslag gebruik? (2) 

2.3 Noem die opsommingsopsie(s) (summary option) wat geselekteer is om in hierdie verslag 

vertoon te word. (3) 

2.4 Voorsien die berekende veld-uitdrukking (calculated field expression) vir die AVERAGE-funksie 
soos hier vertoon. (2) 

 

Oplossing (Deel 2) Kortvrae 

2.1 Subject A (1) 

2.2 Mark Subj A [] ascending [] (2)  

2.3 Avg (Average); [] Min (Minimum); [] Max (Maximum) [] (3) 

2.4 =Avg([Mark Subj A]) [] (2) 

 

  



MattLo RTT Teorie voorbeelde van take Graad 12 

 

6 

Graad 12 (Oplossingsontwikkeling: HTML) Match the columns (15) 
 
Pas die term/etiket/merker/kenmerk in kolom A met die verduideliking/beskrywing in kolom B. 
 

KOLOM A KOLOM B 

1. <tr> A Hierdie kenmerk vermeerder die 'wit spasie' 
weerskante van die tabeldata. 

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

waardes. 

3. FF C Sintaks vir die omskrywing van grafika (image). 

4. hex triplet D Dit is die beginetiket vir tabeldata, d.w.s. teks 

of data binne 'n tabelsel. 

5. </td> E Die kenmerk (attribute) wat verwys na die bron 
van die grafika. 

6. <table border="1"> F HEX-notasie vir swart (black). 

7. src-kenmerk (attribute) G Hierdie beginmerker omskryf 'n tabelry. 

8. <table cellspacing="3"> H RGB-kleuromskrywing vir grys (gray). 

9. #FF8800 I Omskryf 'n opskrifsel in 'n tabel. 

10. <th> J Dit is die sluitingsetiket vir tabeldata, d.w.s. 
teks of data binne 'n tabelsel. 

  K Die hoogste HEX-waarde vir 'n kleur. 

  L Hierdie kenmerk beskryf die wydte of 'gewig' 
van 'n tabel/tabelsel se raam/lyne. 

  M HEX-waarde vir 'n oranjerige kleur, d.w.s. rooi 

met groen skakerings. 

 

Oplossing (10)  Pas die kolomme 
 

1. G 

2. F 

3. K 

4. B 

5. J 

6. L 

7. E 

8. A 

9. M 

10. I 

 


