
Kopiereg voorbehou  Blaai om asseblief 

 
 
 
 

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE
 

 
 

EKSAMENRIGLYNE 
 
 

GRAAD 12 

2016 

 
 

Hierdie riglyne bestaan uit 13 bladsye. 
 
 

  



Rekenaartoepassingstegnologie 2 DBE/2016 
 Eksamenriglyne 

Kopiereg voorbehou  Blaai om asseblief 

 
 

INHOUDSOPGAWE 
  Bladsy 
   
1. INLEIDING 3 
   
2. AARD VAN ASSESSERING IN VRAESTEL 1 4 
2.1 Kognitiewe vlakke 4 
2.2 Moeilikheidsvlakke 5 
2.3 Inhoud 5 
2.4 Sagteware 6 
2.5 Omvang 7 
   
3. AARD VAN ASSESSERING IN VRAESTEL 2 8 
3.1 Kognitiewe vlakke 8 
3.2 Moeilikheidsvlakke 8 
3.3 Omvang 9 
3.4 Nuwe Tegnologie/Begrippe 11 
3.5 Tegnologie/Begrippe wat nie meer geëksamineer sal word nie 12 
   
BYLAE A:    HTML-merkersblad  

 
 

 

  



Rekenaartoepassingstegnologie 3 DBE/2016 
 Eksamenriglyne 

Kopiereg voorbehou  Blaai om asseblief 

 
 
1. INLEIDING 
 
Die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) vir Rekenaar-
toepassingstegnologie beskryf die aard en doel van die vak 
Rekenaartoepassingstegnologie. Dit gee leiding aan die filosofie wat die basis is van 
die onderrig en assessering van die vak in graad 12.  
 
Die doel van hierdie Eksamenriglyne is om:  
 
� Duidelikheid te gee oor die diepte en omvang van die inhoud wat in die graad 12 

Nasionale Seniorsertifikaat (NSS) -eksamen in Rekenaartoepassingstegnologie 
geassesseer gaan word 

� Bystand te verleen aan onderwysers om leerders doelmatig vir die eksamens 
voor te berei 

 
Hierdie dokument gee aandag aan die finale graad 12 eksterne eksamen. Dit behandel 
op geen vlak die Skoolgebaseerde Assessering (SBA), Praktiese Assesseringstake 
(PAT'e) of finale eksterne praktiese eksamens, wat in 'n aparte PAT-dokument 
verduidelik word en elke jaar opgedateer word, nie.  

 
Hierdie Eksamenriglyne moet gelees word saam met: 
 
� Die Nasionale Kurrikulumstelling (NKS) se Kurrikulum- en 

Assesseringsbeleidsverklaring (KABV): Rekenaartoepassingstegnologie: 
Afdeling 3 – Inhoud en Omvang per Onderwerp en Afdeling 4 – Assessering in 
Rekenaartoepassingstegnologie  

� Die Nasionale Protokol vir Assessering: 'n Addendum tot die beleidsdokument, 
die Nasionale Senior Sertifikaat: 'n Kwalifikasie op Vlak 4 op die Nasionale 
Kwalifikasieraamwerk (NKR) rakende die Nasionale Protokol vir Assessering 
(Graad R–12) 

� Die nasionale beleid met betrekking tot die program- en promosievereistes van 
die Nasionale Kurrikulumstelling, Graad R–12 

 
Onderwysers moet kennis neem dat dit slegs riglyne is en veranderinge en 
verwikkelinge in die tegnologiese omgewing moet in ag geneem word wanneer 
onderwerpe onderrig word. Ou KABV-vraestelle moet gebruik word ter voorbereiding 
vir die eksamens.  
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2. AARD VAN ASSESSERING IN VRAESTEL 1 
 
2.1 Kognitiewe vlakke 
 
Elke vraag in hierdie vraestel word geëvalueer volgens sy kognitiewe vlak en 
moeilikheidsvlak.  

  

 
VLAK TAKSONOMIE BESKRYWING 

V1/K1 

Roetine-
prosedures 
(Kennis, onthou, 
herroep) 

Elementêre prosedures wat in die toepassingspakkette 
gevind word. Hierdie vrae kan basiese formatering, 
basiese berekeninge, basiese lêer-aksies en spesifieke 
instruksies, soos om 'n tabel in te voeg, insluit. 

V2/K2 

Multistap-
prosedures 
(Verstaan,  
toepas) 

Uitgebreide take/aksies/prosedures. Die vrae kan die 
herskepping van dokumente, meer komplekse instruksies, 
langer berekeninge en multistapprosedures, soos om 'n 
possaamvoeging uit te voer of 'n databasisnavraag te 
skep, insluit.  

V3/K3 

Probleemoplossing 
(Analiseer, 
evalueer, 
skep) 

Die vrae sal uit multistapaksies/-strategieë/-prosedures 
bestaan waar daar van kandidate verwag kan word om hul 
eie oplossings vir uitdagings te skep wat kan verskil van dit 
wat leerders in die klaskamer teëgekom het. Hierdie vrae 
kan die ontleding/analise van dokumente, gevorderde lêer-
aksies, gevorderde berekeninge, en interpretasie en 
besluitneming insluit.  
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2.2 Moeilikheidsvlakke 
 
Moeilikheidsvlakke word soos volg bepaal: 
 
� Maklik vir die gemiddelde graad 12-kandidaat om te beantwoord 
� Redelik uitdagend vir die gemiddelde graad 12-kandidaat om te beantwoord  
� Moeilik vir die gemiddelde graad 12-kandidaat om te beantwoord  
� Baie moeilik vir die gemiddelde graad 12-kandidaat om te beantwoord. Die 

vaardighede en kennis wat vereis word om vrae op hierdie vlak te beantwoord, 
maak dit moontlik om 'n A graad-kandidaat (uiters hoë-prestasie-/hoë-vermoë-
leerder) van ander hoë-vermoë-/hoë-vaardigheid-kandidate te onderskei. 

 
Gedurende die beoordeling van die moeilikheidsgraad van elke eksamenvraag word 
beide die eise wat elke vraag aan die kognitiewe skema van 'n gemiddelde graad 12 
RTT-leerder stel en die intrinsieke moeilikheidsgraad van die vraag of taak in ag 
geneem. Gedurende hierdie beoordeling word die moeilikheidsgraad of 
maklikheidsgraad van 'n bepaalde vraag geïdentifiseer. 'n Vierkategorie-raamwerk vir 
die oorweging van vraag- of itemmoeilikheidsgraad, soos aangepas uit Leong (2006), 
is in hierdie identifikasieproses gebruik. Hierdie raamwerk bestaan uit die volgende vier 
algemene moeilikheidskategorieë: 
 

� Moeilikheidsgraad van inhoud (vak/konsep) 
� Moeilikheidsgraad van stimulus (vraag) 
� Moeilikheidsgraad van taak (proses) 
� Moeilikheidsgraad van verwagte antwoord  
 
Die beraamde persentasies vir elke moeilikheidsvlak in elke kognitiewe vlak word in 
die tabel hieronder getoon. 

  

 

  M1 M2 M3 M4 TOTAAL 

K1 ±5% ±10% ±15% - ±30% 

K2 ±10% ±20% ±8% ±2% ±40% 

K3 ±15% ±9% ±3% ±3% ±30% 

TOTAAL ±30% ±39% ±26% ±5% 100% 
 
2.3 Inhoud 
 
Verdere verduideliking van die inhoud wat in Vraestel 1 in die finale eksamen getoets 
kan word: 
 

� Datum- en tydfunksies soos aangedui op bladsy 40 van die KABV: 
o YEAR 
o MONTH 
o DAY 
o DAYS 
o DAYS360 
o HOUR 
o MINUTE 
o TIME 
o TODAY 
o NOW 
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� Vorms, navrae en verslae soos aangedui op bladsy 40 van die KABV: 

o GEEN vaardighede wat nie in die KABV genoem word, sal met gebruik van 
verwante tabelle getoets word nie. 

 

� Gebruik van elektroniese vorms soos aangedui op bladsy 31 en bladsy 41 van die 
KABV: 
o Oorgeërfde kontroles ('legacy controls') moet gebruik word wanneer vrae oor 

elektroniese vorms beantwoord word. 
 

� HTML: 
o Verwys na BYLAE A vir die diepte van vrae in HTML. 

 

� Opsoek- ('Lookup') en verwysingsfunksies soos aangedui op bladsy 50 van die 
KABV: 
o LOOKUP 
o VLOOKUP 
o HLOOKUP 

 

� Oordrag van vaardighede – vaardighede wat in een toepassing geleer is, kan in 'n 
ander toepassing getoets word.  

 

� Kandidate kan (maar is nie beperk tot nie) die SUMIFS- en COUNTIFS-funksies 
gebruik om probleme op te los eerder as om bestaande funksies te gebruik om 
komplekse funksies te skep. Die SUMIFS en COUNTIFS kan gebruik word om vrae 
te beantwoord. 

 

� 'n Kombinasie van meer as een funksie kan gevra word om komplekse probleme 
op te los. 

  

 
2.4 Sagteware 
 
� Soos genoem in Omsendbrief S9 van 2015, sal die DBE slegs Microsoft Office 

gebruik om die kurrikulum toe te pas en te assesseer.  
o Twee weergawes van MS Office sal gebruik word, naamlik MS Office 2010 en 

MS Office 2013. 
o Indien nuwer weergawes van MS Office bekendgestel word, sal die uitfasering 

van ouer weergawes en die implementering van nuwer weergawes deur die 
DBE aan alle belanghebbendes gekommunikeer word. 

 

� Aflyn hulplêers vir Office 2013 kan afgelaai word by http://www.microsoft.com/en-
za/download/details.aspx?id=40326.  

 

� 'n HTML-redigeerder soos Notepad++ MOET gebruik word om die  
webontwikkelingsvraag in die vraestel te beantwoord.  

 

� ENIGE HTML-VRAAG WAT MET GEBRUIK VAN 'N WOORDVERWERKER 
BEANTWOORD WORD, SAL NIE NAGESIEN WORD NIE. 

 

� Verwys na BYLAE G ('ANNEXURE G') in die Staatskoerant ('Government Gazette 
No. 31337') van 29 Augustus 2008 – 'Regulations pertaining to the conduct, 
administration and management of assessment for the National Senior  
Certificate' – met betrekking tot die aflê van praktiese rekenaargebaseerde 
eksamens en die veiligheidsprosedures wat ingestel moet wees. 
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2.5 Omvang  
 

ONDERWERP PUNTE INHOUD/FOKUS 

Woord- 
verwerking ± 50 Een of meer hoofvrae wat subvrae betreffende die inhoud, 

konsepte en vaardighede in woordverwerking bevat 

Sigblaaie ± 50 Een of meer hoofvrae wat subvrae betreffende die inhoud, 
konsepte en vaardighede in sigblaaie bevat 

Databasisse ± 40 Een of meer hoofvrae wat subvrae betreffende die inhoud, 
konsepte en vaardighede in databasisse bevat 

Web-
ontwikkeling ± 20 

Een of meer hoofvrae wat subvrae betreffende die inhoud, 
konsepte en vaardighede in webontwikkeling bevat 
 
'n Inligtingsblad met HTML-merkers sal verskaf word om saam 
met die vraag oor webontwikkeling gebruik te word 

Algemeen ± 20 Integrasie en toepassing van tegnieke, kennis en prosedure-
vaardighede 

TOTAAL 180 
punte 
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3. AARD VAN ASSESSERING IN VRAESTEL 2 
  
3.1 Kognitiewe vlakke 
 
In elk van die kognitiewe vlakke (V1, V2 en V3) sal daar verskille in die 
moeilikheidsvlakke wees. 
 
Die persentasies vir elke moeilikheidsvlak in elke kognitiewe vlak word in die tabel 
hieronder getoon. 

  

 
  M1 M2 M3 TOTAAL 

K1 5% 10% 15% 30% 

K2 10% 20% 10% 40% 

K3 15% 10% 5% 30% 

TOTAAL 30% 40% 30% 100% 
 
3.2 Moeilikheidsvlakke 
 
Die kognitiewe vlakke wat vir Vraestel 2 gebruik word, is op Bloom se Hersiene 
Taksonomie gebaseer, soos hieronder aangedui. 

  

 

VLAK 
BLOOM SE 
HERSIENE 

TAKSONOMIE 
BESKRYWING 

V1/K1 Onthou Herroep inligting wat voorheen geleer is (boekwerk) 

V2/K2 
Verstaan Verstaan en verduidelik idees of konsepte 

Toepas Gebruik wat geleer is en bring dit met vergelykbare 
situasies in verband 

V3/K3 

Analiseer/Ontleed Die opbreek van inligting in kleiner dele om begrip en 
verwantskappe te ondersoek 

Evalueer Beoordeling en regverdiging van 'n besluit of 
handelswyse 

Skep 
Skep/Ontwikkel nuwe idees, oplossings of maniere om 
na konsepte te kyk. Konstrueer nuwe betekenis uit 
diverse elemente. 
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In elk van die kognitiewe vlakke (V1, V2 en V3) sal daar verskille in die 
moeilikheidsvlakke wees. Die persentasies van elke moeilikheidsvlak in elke 
kognitiewe vlak word in die tabel hieronder getoon. 

  

 
 MAKLIK MATIG MOEILIK TOTAAL 

V1/K1 ± 5% ± 10% ± 15% 30% 

V2/K1 ± 10% ± 20% ± 10% 40% 

V3/K1 ± 15% ± 10% ± 5% 30% 

TOTAAL 30% 40% 30% 100% 
 

3.3 Omvang 
 

VRAESTEL 2 – TEORIE PUNTE- 
TOEKENNING INHOUD/FOKUS 

AFDELING A 

Vraag  
1, 2 en 3 Kortvrae ± 25 

Hierdie afdeling sal al of sommige van die volgende insluit: 
� Meervoudigekeuse-vrae wat al die onderwerpe dek 
� Pasitem-vrae wat al die onderwerpe dek 
� Aangepaste Waar/Onwaar-vrae wat al die onderwerpe 

dek 

AFDELING B 

Vraag 4 Stelsel-
tegnologieë ± 25 

Vrae betreffende die inhoud, konsepte en vaardighede in die 
onderwerp soos in die KABV-dokument genoem, ingeslote 
(maar NIE beperk NIE tot): 
� Rekenaarhardeware in al die verskillende vorms en 

konfigurasies 
� Randapparatuur, byvoorbeeld drukkers, roeteerders, 

skandeerders, ensovoorts 
� Stelsel- en toepassingsagteware 
� Netwerkhardeware en -sagteware 
� Instandhouding en die bestuur van rekenaartoestelle 
� Foutopsporing, ensovoorts 

Verwys na bladsy 19–52 van die KABV-dokument vir 'n 
gedetailleerde lys van moontlike onderwerpe wat in hierdie 
afdeling gevra kan word. 

Vraag 5 
Internet- en 

Netwerk- 
tegnologieë 

± 15 

Vrae betreffende die inhoud, konsepte en vaardighede in die 
onderwerp soos in die KABV-dokument genoem, ingeslote 
(maar NIE beperk NIE tot): 
� Wat is 'n netwerk en waarom sou 'n mens 'n netwerk wou 

gebruik? 
� Tipes netwerke 
� Die Internet, Internetdienste en die Wêreldwye Web 
� Webblaaie, webtegnologieë en webblaaiers  
� E-kommunikasie, onder meer e-pos, kitsboodskappe 

('instant messaging'), ensovoorts 
Verwys na bladsy 19–52 van die KABV-dokument vir 'n 
gedetailleerde lys van moontlike onderwerpe wat in hierdie 
afdeling getoets kan word. 

 



Rekenaartoepassingstegnologie 10 DBE/2016 
 Eksamenriglyne 

Kopiereg voorbehou  Blaai om asseblief 

 

VRAESTEL 2 – TEORIE PUNTE- 
TOEKENNING INHOUD/FOKUS 

AFDELING B (vervolg) 

Vraag 6 Inligtings-
bestuur  ± 10 

Vrae betreffende die inhoud, konsepte en vaardighede in 
die onderwerp soos in die KABV-dokument genoem, 
ingeslote (maar NIE beperk NIE tot): 

� Formulering van sleutelvrae om data te vind en 
probleemoplossing te lei 

� Kies, vind en verkry toegang tot toepaslike databronne  
� Die nagaan van die kwaliteit en akkuraatheid van data  
� Dataverwerking 
� Interpretasie van data en inligting, ens. 

Verwys na bladsy 19–52 van die KABV-dokument vir 'n 
gedetailleerde lys van moontlike onderwerpe wat in hierdie 
afdeling getoets mag word. 

Vraag 7 Sosiale 
Implikasies ± 10 

Vrae betreffende die inhoud, konsepte en vaardighede in 
die onderwerp soos in die KABV-dokument genoem, 
ingeslote (maar NIE beperk NIE tot): 

� Die impak van IKT op die samelewing 
� Regs-, etiese en sekuriteitskwessies wat met die 

gebruik van IKT verband hou 
� Opvoedkundige en ergonomiese kwessies 
� Omgewingskwessies, insluitend groen rekenarisering, 

ensovoorts 

Verwys na bladsy 19–52 van die KABV-dokument vir 'n 
gedetailleerde lys van moontlike onderwerpe wat in hierdie 
afdeling getoets mag word. 

Vraag 8 Oplossings-
ontwikkeling ± 15 

Vrae wat fokus op die kennis, begrip en ontwikkeling van 
oplossings met gebruik van toepassingsagteware. Hierdie 
vrae sal in wese handel oor die teoretiese aspekte van die 
toepassings wat bestudeer is. 

AFDELING C 

Vraag 9 Geïntegreerde 
Scenario ± 50 

Kandidate sal 'n werklikheidsgetroue scenario kry en vrae 
wat al die onderwerpe dek, sal gevra word. Die vrae sal 
kandidate se begrip van die tegnologieë en hul vermoë om 
ingeligte besluite te neem (wat strek van die keuse van 
tegnologie, die toepassingsagteware wat gebruik moet 
word, netwerke, ens., tot die verantwoordelike gebruik van 
sulke tegnologieë), sal assesseer. 

TOTAAL 150 punte  
 
NOTAS: 
 

� Die inhoud wat in die tabel hierbo genoem word, is nie 'n volledige lys van al die 
inhoud nie – verwys ook na die KABV-dokument wat 'n lys van alle moontlike inhoud 
wat gedek moet word, bevat. 

� Sommige van die onderwerpe val in twee of meer fokusareas, dus kan onderwerpe 
van jaar tot jaar in verskillende afdelings/vrae geëksamineer word, na gelang van die 
eksaminators se diskresie. 
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3.4 Nuwe Tegnologie/Begrippe 
 
Soos genoem in die KABV-dokument, kan nuwe tegnologie of begrippe in verband met 
hardeware en sagteware in elke eksamen geassesseer word. Die volgende lys bevat 
nuwe tegnologie/begrippe wat geëksamineer kan word, asook 'n kort definisie van elk: 
 
� 3D-drukwerk/-drukkers: 3D-drukkers kan driedimensionele soliede objekte 

(byvoorbeeld motoronderdele, menslikeweefsel-vervanging, juwele, klere, ensovoorts) 
vanaf 'n digitale model van die item skep deur opeenvolgende lae materiaal bo-op 
mekaar te plaas. 

 

� BJET ('BYOD'): 'Bring jou eie toestel' ('Bring Your Own Device') verwys na 'n konsep 
waar werknemers/leerders toegelaat word om hul eie draagbare toestelle, soos 
slimfone, skootrekenaars, tablette, ensovoorts saam te bring om op te werk en 
toegang tot die netwerk te verkry, eerder as om 'n toestel wat deur die 
maatskappy/instelling besit/verskaf word, te gebruik. 

 

� Klikkaping (Click-jacking): Gebruikers word mislei om op 'n item op 'n webblad te klik 
wat as 'n versteekte skakel optree. 

 

� Geo-etikettering: 'n Proses waar die geografiese posisie waar 'n foto geneem is, by 
die metadata van 'n lêer gevoeg word, soos byvoorbeeld om die lengte- en 
breedtegraad by te voeg. 

 

� LTE: 'n Standaard wat in draadlose kommunikasie gebruik word wat hoëspoed- 
dataoordrag tussen sellulêre toestelle (soos slimfone en tablette) en IDV's verskaf. Dit 
is die volgende generasie van sellulêre konnektiwiteit ná 3G, soms ook 4G genoem.  

 

� Mikro-USB: 'n Kleiner weergawe van 'n USB-poort wat gewoonlik op kleiner 
draagbare toestelle soos slimfone gevind word. 

 

� Multi-aanrakingskerm: 'n Eienskap van 'n skerm wat dit toelaat om meer as een punt 
wat gelyktydig aangeraak word, te registreer. 

 

� Phablet: 'n Kleiner weergawe van 'n tablet wat (benewens tablet-eienskappe) ook 
eienskappe wat op 'n slimfoon gevind word, soos oproepe en SMS'e, inkorporeer. 

 

� URL-verkorting: URL-verkorting is 'n instrument of diens wat gebruik word om 'n lang 
URL na 'n korter weergawe om te skakel. Die korter weergawe van die URL sal die 
gebruiker na dieselfde webadres neem, maar dit is makliker om te onthou en/of te tik. 

 

� 802.11 a/b/g/n: Verwys na 'n stel spesifikasies en protokolle wat gebruik word om oor 
'n draadlose netwerk te kommunikeer. Die letters (a, b, g, n) dui verskillende 
weergawes van die Wi-Fi-standaard aan (elkeen met 'n ander spoed, ensovoorts). 

 

� NVK ('NFC'): Naby-veld-kommunikasie ('Near Field Communication') is 'n standaard 
wat toestelle soos slimfone toelaat om draadloos te konnekteer om byvoorbeeld lêers 
uit te ruil, deur die toestelle aan mekaar te laat raak of na aan mekaar te bring. 

� Skarebefondsing ('Crowd funding'): 'n Proses waar 'n enkele idee of 
besigheidspraktyk deur 'n menigte klein donasies van vrywillige bydraers befonds 
word, gewoonlik voordat die sakeonderneming begin word. Die bydraers ontvang dan 
die produk wanneer dit uiteindelik geproduseer word. Voorbeelde 
sluit www.indiegogo.com en www.kickstarter.com in. 
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3.5 Tegnologie/Begrippe wat nie meer geëksamineer sal word nie 
 
Soos tegnologie verbeter, kan baie tegnologieë verouderd raak of nie meer relevant 
wees nie en dit sal dus nie meer geëksamineer word nie. In ander gevalle kan die 
verskille tussen toestelle/tegnologieë vervaag. As gevolg hiervan sal hierdie begrippe 
nie meer geëksamineer word nie om verwarring vir die leerders en nasieners te vermy.  
 
Konsepte/Tegnologieë wat vanaf 2016 nie meer geassesseer word nie, sluit in: 
 
� Verskille tussen laser- en inkspuitdrukkers met betrekking tot die drukkwaliteit en 

getal bladsye wat per inkkasset gedruk kan word. 
� CRT-monitors 
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BYLAE A:   HTML-MERKERSBLAD ('HTML TAG SHEET') 

Basiese Merkers ('Basic Tags')  Formateringsmerkers vervolg 
Merker ('Tag') Beskrywing  Merker ('Tag') Beskrywing 

<body></body> Definieer die liggaam van die 
webblad 

 

<li></li> 
Voor elke lysitem ingevoeg, en 
voeg 'n nommer of simbool by 
afhangende van die tipe lys wat 
geselekteer is 

<body  
bgcolor="pink"> 

Stel die agtergrondkleur van 
die webblad 

 

<body 
text="black"> 

Stel die kleur van die 
liggaamteks 

 <img src="name"> Voeg 'n prent in 

<head></head> Bevat inligting oor die 
webblad 

 <img src="name" 
align="left"> 

Stel 'n prent inlyn: kan "left", 
"right", "center", "bottom", "top", 
"middle" wees  <html></html> Skep 'n HTML-dokument – 

begin en eindig 'n webblad  
 

<img src="name" 
border="1"> 

Stel die grootte van die raam 
rondom 'n prent  <title></title> Definieer 'n titel vir die 

webblad 
 

<br/> Voeg 'n reëlbreuk in <img src="name" 
width="200" 
height ="200"> 

Stel die hoogte en breedte van 
'n prent  <!-- --> Kommentaar   

Teksmerkers ('Text Tags')  
Merker ('Tag') Beskrywing <img src="name" 

alt="alternative 
text"> 

Vertoon alternatiewe teks 
wanneer die muis oor 'n prent 
gehou word of wanneer die 
prent nie gevind kan word nie 

<hl></hl> Skep die grootste opskrif 

<h6></h6> Skep die kleinste opskrif  
<hr/> Voeg 'n horisontale lyn in  

<b></b> Skep teks in vetdruk <hr size="3"/> Stel die grootte (hoogte) van 'n 
lyn  

<i></i> Skep teks in skuinsdruk  <hr width="80%"/> Stel die breedte van 'n lyn, in 
persentasie of absolute waarde  

<font 
size="3"></font> 

Stel fontgrootte, van "1" tot 
"7" 

 <hr color= 
"ff0000"/> Stel die kleur van die lyn  

<font 
color="green"> 
</font> 

Stel fontkleur 
Tabelmerkers ('Table Tags') 

Merker ('Tag') Beskrywing 
<font face="Times 
New Roman"></font> Stel fonttipe  

<table></table> Skep 'n tabel  
<tr></tr> Skep 'n ry in 'n tabel  

Skakelmerkers ('Links Tags') <td></td> Skep 'n sel in 'n tabel 
Merker ('Tag') Beskrywing 

<th></th> 
Skep 'n tabelopskrif ('n sel met 
vetgedrukte, gesentreerde 
teks)  <a href="URL"></a> Skep 'n hiperskakel 

<a href="URL"><img 
src="name"></a> Skep 'n prentskakel 

 <table 
width="50"> Stel die breedte van die tabel  

<a name="NAME"></a> Skep 'n teikenarea in die 
dokument 

 

<table 
border="1"> 

Stel die breedte van die raam 
rondom die selle van die tabel  

<a href= 
"#NAME"></a> 

Skakel na 'n teikenarea wat 
elders in die dokument 
geskep is 

<table 
cellspacing="1"> 

Stel die spasie tussen die selle 
van die tabel  

<table 
cellpadding="1"> 

Stel die spasie tussen 'n 
selraam en die inhoud daarvan Formateringsmerkers ('Formatting Tags') 

Merker ('Tag') Beskrywing 
<tr align="left"> 

Stel die inlynstelling vir die 
sel(le) ("left", kan ook ''center'' 
of ''right'' wees)  <p></p> Skep 'n nuwe paragraaf 

<p align="left"> 
Stel 'n paragraaf "left" inlyn 
(verstek), kan ook ''right'' of 
''center'' wees  

<tr valign="top"> 
Stel die vertikale inlynstelling 
vir sel(le) ("top", kan ook 
"middle" of "bottom" wees)   

 

<br/> Voeg 'n reëlbreuk ('line 
break') in <td colspan="2"> Stel die getal kolomme waaroor 

'n sel moet strek  <ol></ol> Skep 'n genommerde lys  
<ol type="A","a", 
"I","i","1"></ol> 

Definieer die tipe nommers 
wat gebruik word <td rowspan="4"> Stel die getal rye waaroor 'n sel 

moet strek 
<ul></ul> Skep 'n kolpuntlys   
<ul type="disc", 
"square","circle"> 
</ul> 

Definieer die tipe kolpunte 
wat gebruik word 

   
  

 


