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Graad 10 

Graad 10 (SmartArt)  20 punte 
 
 

Herroep die lêer met die naam Taak 31 (Beleggings) en bring die veranderinge aan soos 
in die instruksies aangedui. Stoor die lêer as Beleggings. 

 
1. Voeg 'n hoofopskrif in [GAUTENG BELEGGINGS] – font Comic Sans, 16 pt.  

2. Verander die font van die res van die teks na Comic Sans, 12 pt. 

3. Omraam slegs die teks (nie die hele lyn nie) van die hoofopskrif met 'n 

dubbellynraam. 

4. Kleur die hele tekslyn wat die subopskrif [BELEGGINGS EN HANDEL-

WERWINGSPROGRAM 20xx] bevat, liggroen in. 

 

BELEGGINGS EN HANDELWERWINGSPROGRAM 20xx 
Entrepreneurs wat sakegeleenthede in die buiteland ondersoek, kan aansluit 

by enige van die ondergenoemde geleenthede wat vanjaar aangebied word. 

’n Maatskappyprofiel, geouditeerde finansiële state en belastingsertifikate 

moet ingedien word. 

5. Verander die reëlafstand van die paragraaf na 1.15 en justeer. Voeg 12 pt spasie 

voor die paragraaf in. 

6. Gebruik ook Comic Sans vir die teks wanneer jy die SmartArt-grafika skep soos 

hieronder aangedui. Gebruik die 'Titled Matrix'-opsie. Gebruik enige kleurvariasie 

of temakleur vir die SmartArt (klik op SmartArt Tools > Design en in die SmartArt 

Styles-groep is die opdrag 'Change Colors' met verskillende temakleure). 
 

 

7. Maak 'n skermbeeld/screen clipping van die SmartArt. Verklein die grafika/ 

afbeelding na ± 2.25 cm x 3.75 cm en sentreer dit in die dokument se voetskrif.  

8. Beskerm die lêer. Gebruik enige geskikte wagwoord. Onthou dat wagwoorde 

kassensitief is. 

Kenia: 

Handelskou 

Duitsland: 

Sakeberaad 

Angola & Mosambiek: 

Handelsuitstalling 

Uruguay: 

Beleggingspromosie 

Beleggings en 
Handelswerwings-

program 
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OPLOSSING – SMARTART 
 
 

GAUTENG BELEGGINGS 
 

BELEGGINGS EN HANDELWERWINGSPROGRAM 20xx 

Entrepreneurs wat sakegeleenthede in die buiteland ondersoek, kan aansluit by 

enige van die ondergenoemde geleenthede wat vanjaar aangebied word. ’n 

Maatskappyprofiel, geouditeerde finansiële state en belastingsertifikate moet 

ingedien word. 

 

 
 
 
 

Kenia: 

Handelskou 

Duitsland: 

Sakeberaad 

Angola & Mosambiek: 

Handelsuitstalling 

Uruguay: 

Beleggingspromosie 

Beleggings en 
Handelswerwings-

program 
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OPLOSSING – MERKROOSTER 
 
 

No. Aksie/funksie Max Mark 

1  Font van die hoofopskrif: Comic Sans MS, 16 pt 1  

2  Hoofopskrif omraam (slegs teks) met 'n dubbellyn 1  

3  Res van die teks Comic Sans, 12 pt 1  

6  Reëlafstand van die paragraaf = 1.15  1  

7  Paragraaf justeer, 12 pt voor 1  

4  Hele tekslyn wat subopskrif bevat, liggroen ingekleur 2  

8  SmartArt: 'Titled Matrix'-opsie 1  

9  SmartArt: enige kleurvariasie/temakleur 1  

10  SmartArt: Comic Sans 1  

11  SmartArt: teks: Formatering  1  

12  SmartArt: teks: Akkuraatheid (13 woorde ingevoeg) 3  

13  Skermbeeld van die SmartArt gemaak (kyk nota hieronder) 2  

14  Afbeelding/grafika se grootte aangepas: ± 2.25 cm x 3.75 cm en in die 
voetskrif gesentreer 

 
2 

 

15  Dokument beskerm (enige wagwoord) – oplossing nie beskerm nie 2  

 Totaal 20  

 
Nota: Meer as een metode kan gebruik word om die skermbeeld te maak: 

 Gebruik die Print Screen-funksie en crop die skermbeeld sodat slegs die SmartArt 
vertoon word. 

 Gebruik die Screen Clipping-opsie wat op die Quick Access Toolbar van Word 2010 
beskikbaar gemaak kan word. 

 Gebruik die Snipping Tool (kyk skermbeeld 
regs) wat in Windows 7 en Windows 8 beskik-
baar is, om 'n skermbeeld van enigiets op jou 
skerm te maak. (Hierdie gereedskap/tool is nie 
in alle weergawes van Windows 7 & 8 beskik-
baar nie.)  

 Gebruik OneNote om die SmartArt uit te knip (clip) en skep so die nuwe grafika. 

 Om die afbeelding/grafika te stoor, kopieer die SmartArt-grafika/skermbeeld, plak dit in 
Paint en stoor dit as 'n *.bmp- or *.jpg-lêer. 
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Graad 11 

Graad 11 (Kolomme & HTML)  35 punte 
 
 

Herroep die dokument met die naam Taak 50 (Tieners) en redigeer die artikel vir die 
skoolkoerant soos hieronder uiteengesit. Stoor die lêer as Tieners. 
 

1. Verander die lettertipe (fontstyl) na Arial 12 pt, behalwe die hoofopskrif wat na Arial 18 pt 
verander moet word. 

2. Sentreer die hoofopskrif. 

3. Die eerste paragraaf van die artikel is gestoor in die lêer Taak 50 (Par 1~Tieners). Dit is 'n 
*.txt-lêer. 

4. Gebruik enige metode om hierdie teks in Taak 50 (Tieners) in te voeg, net onder die 
opskrif (laat een lyn oop na die opskrif). 

5. Indien nodig, moet hierdie eerste paragraaf gejusteer word en die lynspasiëring verander 
word na enkelreël. 

6. Die eerste letter van die paragraaf (D) in die woord Die moet omskep word na 'n 'Drop 
cap' wat met 2 lyne val in die paragraaf. 

7. Reg onder die eerste paragraaf moet 'n prentjie ingevoeg word. Jy sal dit vind in die lêer 
met die naam Taak 50 (Prentjie). Gebruik enige metode om dit in te voeg en wees 
konsekwent met die reëlafstand voor en na die prentjie. 

8. Verander die grootte van die prentjie na ± 5 cm x 5 cm en sentreer. 

9. Omraam die prentjie met 'n dun enkellyn. 

10. Die teks onder die prentjie moet in twee ewewydige koerantstylkolomme van dieselfde 
lengte geformateer word. 

11. Die spasie tussen die kolomme moet 1.25 cm wees en daar moet 'n vertikale lyn ingevoeg 
word. 

12. Voorsien die paragrawe van enige tipe kolpunt, maar inlynstelling moet links wees. 

13. In hierdie kolomme-afdeling moet daar telkens een oop lyn tussen die kolpuntitems 
wees.  

14. Teks van die kolomme moet links in lyn gestel word – gebruik die koppelteken waar 
nodig. 

15. Kontroleer die spelling van die dokument en korrigeer indien nodig. 

16. Vind die woord slim en vervang met die woord verantwoordelike (Find & Replace). 

17. Formateer die teks in die lêer met die naam Taak 50 (Tienerwenke).txt sodat hierdie 
wenke op die skool se webwerf gelaai kan word. Stoor die lêer as 'n HTML-lêer en 
kontroleer of dit korrek vertoon wanneer jy dit in 'n Internetblaaier oopmaak. 

 Die hoofopskrif [TIENERS EN...] moet 'n vlak 2-opskrif wees en die font moet Lucida 
Sans Unicode wees. Die nodige etiket vir die fontsoort is:  
<font face="Lucida Sans Unicode"> [teks] </font> 

 Voeg 'n horisontale lyn onder die opskrif in. 

 Die items moet in 'n kolpuntlys wees, met oop spasie tussen die items. 



 

 

OPLOSSING – KOLOMME 
 

TIENERS EN 'N GESONDE LEEFSTYL 
 

ie Ministers van Gesondheid en Onderwys het gesamentlik 'n ernstige beroep 
gedoen op kurrikulumkomitees en verantwoordelike persone om die volgende 

inligting in opvoedkundige programme in te werk. Die versoek spruit uit 'n navor-
singsprojek wat deur die Universiteit van Limpopo gedoen is en aangedui het dat 
baie tieners in die RSA se gesondheid en leefwyse nie na wense is nie. Omdat 
tieners die leiers van die toekoms gaan wees en as verantwoordelike burgers hul 
plek sal moet volstaan, is hierdie 'n saak wat met groot erns bejeën moet word. 
Tieners en jong volwassenes behoort baie goed ingelig te word oor die volgende 
aspekte. 
 

 
 
 Tieners moet verantwoordelikheid 

aanvaar vir hul persoonlike higiëne 
en meer bewus raak van goeie vel-
sorg. 

 
 Ken tieners die gevare van rook, 

oormatige alkoholgebruik en eks-
perimentering met onwettige 
dwelmmiddels? Weet hulle wat om 
te doen wanneer maats of verko-
pers hulle hiermee konfronteer? 

 
 Kitskos met 'n hoë vetinhoud en 

gaskoeldrank het 'n nadelige in-
vloed op die liggaam en het 'n ver-
steurende invloed op die bloed-
suikervlakke. 'n Voedselaanvuller 
met veral baie sink, is noodsaaklik. 

 
 Tieners moet ingelig wees oor seks 

en voorbehoeding, asook die ge-
volge van seksuele risiko's wat 

seksueel oordraagbare siektes in-
sluit. Word hulle geleer om verant-
woordelik op te tree? 

 
 Hulle moet bewus wees van die uit-

werking wat harde musiek oor 'n 
lang termyn op die gehoor het. 

 
 Hulle moet geleer word om groeps-

druk te hanteer. Besef elke tiener 
dat hy/sy 'n unieke mens is met 
unieke eienskappe? Groepsdruk 
mag nie hierdie uniekheid vernietig 
nie. 

 
 Bewustheid van padveiligheid en 

die risiko's wat met motorbestuur 
verband hou, moet ingeskerp word. 
Elke tiener moet 'n verantwoorde-
like padgebruiker word. 

 

 

D 



 

 

OPLOSSING – HTML 
 
 

 
 
 
 
  



 

 

OPLOSSING – MERKROOSTER 

 

Nr. Aksie/funksie Maks Punt 

1  Lettertipe: Arial 12 pt (behalwe opskrif) 1  

2  Hoofopskrif in Arial 18 pt 1  

3  Hoofopskrif sentreer 1  

4  Teks (par. 1) ingevoeg uit *.txt-lêer, een oop lyn na opskrif 2  

5  Par. 1 gejusteer, e/r 1  

6  Drop cap: Eerste letter (D), laat val 2 lyne 3  

7  Een oop lyn voor en een na prentjie 1  

8  Prentjie ingevoeg onder inleidende par. 3  

9  Prentjie se grootte aangepas na ± 5 cm x 5 cm en gesentreer 2  

10  Prentjie omraam met dun enkellyn 1  

11  Teks onder prentjie in twee kolomme geformateer: ewe wyd, ewe lank 2  

12  Lyn tussenin en spasie tussenin 1.25 cm 2  

13  Kolomme links in lyn gestel 1  

14  Gebruik van koppelteken regs 1  

15  Kolpunte by elke par. – inlynstelling links teen kantlyn 2  

16  Een oop lyn voor elke kolpuntparagraaf 1  

17  Spelling gekontroleer en reggemaak [nadelige, kolpunt 3], [bewustheid, 
laaste kolpunt] 

 
2 

 

18  Vind en vervang slim met verantwoordelike (3x) 3  

19  HTML-lêer: Vlak 2-opskrif <h2>, font Lucida 2  

20  Horisontale lyn <hr/> na opskrif ingevoeg 1  

21  Items in ongeordende (unordered) kolpuntlys, <ul> 2  

 Totaal 35  
 

 

 

 



 

 

Graad 12 

Graad 12 (Vorms & Template)  25 punte 
 
 

Me Malan vra jou om te help met die insameling van data vir die opname oor vervoer na die 
skool. Jou eerste taak is om die vormtemplaat te finaliseer. Maak die Word templaat Taak 73 
(Vervoeropname).dotx oop. Kyk hieronder vir verdere instruksies. 

 

1. Stoor 'n kopie van die lêer, ook as 'n *.dotx-templaat. Gebruik 'n 
toepaslike naam. 

2. Verander die opskrif na [Vervoeropname]. Gebruik die bestaande 
formatering (kleinhoofletters, vetdruk, 'outline', donkerblou 
uitligting, wit teks). 

3. Maak seker dat die Developer-oortjie op die lint vertoon word. Klik 
op die oortjie sodat jy die groepe en opdragte kan sien. 

4. Gebruik die Legacy Tools-opdragte in die Controls-groep om die 
volgende instruksies uit te voer: 

 Voeg 'n teksvormveld by die tabelstop na [Naam en van] in. 

 Voeg 'n teksvormveld by die tabelstop na [Selnommer] in. Maksimum lengte 
= 10 karakters. Voeg hulpteks op die statusbalk in en ook by die 
helpsleutel (F1): "Slegs nommer, geen spasies". 

 Voeg 'n afmerkblokkie-vormveld (check box form field) in soos hieronder 
aangedui. (Die blokkie moet geselekteer word vir 'Ja'/'Yes'.) 

Ek gebruik openbare vervoer om skool toe te kom.  

 Voeg die volgende opsies in by die Soort vervoer-afvallysie: Motorfiets, 
Trein, Bus. Daar behoort nou sewe opsies te wees. Maak seker dat die lys 
in alfabetiese volgorde is. 

 Voeg nuwe teks [Afstand van skool:] tussen die Soort vervoer- en Graad-
opskrifte in; en 'n nuwe veld met die opsies soos hieronder aangedui 
(<5 km, 5-10 km, >10 km). Kopieer die nuwe teks en veld na die tweede 
vorm op die onderste helfte van die bladsy. 

 

 Voeg die volgende opsies by in 'n afvallysie by die tabelstop na die 
Graad-opskrif: 8, 9, 10, 11, 12. 

5. Kopieer die bladsy/vorms sodat jy drie bladsye met twee vorms op elke 
bladsy het.  

6. Beskerm die lêer deur die redigering te beperk tot slegs die invul 
van vorms. 

7. Stoor die templaat met 'n wagwoord. Maak 'n nota van die wagwoord 
sodat jy later weer die lêer kan oopmaak.

Afstand van skool: 



 

 

OPLOSSING – VORMS & TEMPLATE 

 

 
 

 

 

 
  



 

 

OPLOSSING – MERKROOSTER 

 

Nr. Aksie/funksie Maks Punt 

1  Kopie van templaat gemaak, toepaslike naam 1  

2  Opskrif verander na VERVOEROPNAME, formaat behou 1  

3  Teksvormveld ingevoeg vir Naam en van 2  

4  Teksvormveld ingevoeg vir selnommer 2  

5  Maksimum lengte van selnommerveld = 10 1  

6  Helpteks ingevoeg (x2) 2  

7  Afmerkblokkie-veld (check box) ingevoeg 2  

8  Enige soort helpteks by afmerkblokkie-veld ingevoeg (geen 
spesifieke instruksie nie) 

 
2 

 

9  Drie opsies by die soort vervoer-lysie bygevoeg; alfa volgorde 2  

10  Nuwe teks en nuwe veld met opsies ingevoeg 3  

11  Nuwe teks en veldopsies na tweede vorm gekopieer 1  

12  Graad-afvallysie ingevoeg 2  

13  Vorms gekopieer sodat daar 3 x 2 vorms is 1  

14  Redigering beperk 1  

15  Lêer beskerm (leerder moet wagwoord voorsien) (kyk nota 
hieronder) 

 
2 

 

 Totaal 25  

 


