
BIOLOGIE HG VRAESTEL 1 NOVEMBER 2004

Hierdie verslag moet saam met die vraestel vir Biologie HG Vraestel 1 2004 gelees word.
Daar moet ook verwys word na die dokument "Potensiële probleme met die nasien van
Biologie HG en SG – 2004."  Kandidate het punte verbeur deurdat instruksies vir sekere vrae
nie gevolg is nie, bv.  2.1.3; 3.1; 3.2.1; 3.2.5; 4.1; 4.1.5; 4.2.2; en 5.1.5, waar slegs die
vereiste aantal antwoorde gemerk is, sowel as in vraag 5.1.2 waar 'n tabel gevra is.
Oor die algemeen is die manier waarop die antwoorde verskaf is beter as in die verlede, maar
sommige leerders kon nie antwoorde op 'n logiese manier beantwoord nie.

Om leerders beter voor te berei vir die eindeksamen, word voorgestel dat hierdie dokument
se aanbeveling in alle interne eksamens vir graad 10 tot 12 toegepas word.  Opvoeders moet
die gebruik van korrekte biologie- en wetenskapterminologie in hulle onderrrig benadruk.
Leerders moet instruksies volg wanneer vrae beantwoord word.

AFDELING A

VRAAG 1

Behalwe vir die volgende is hierdie afdeling deur die meeste kandidate baie goed
beantwoord:

1.2.1 Piloriese sfinkter is verwar met die epiglottis.

1.2.2 Kou is as antwoord verskaf in plaas van mastikasie.

1.2.3 Sfinkter van Oddi in plaas van ileo-sekale klep

1.4 Alhoewel die meeste kandidate bewus was van die doel van die eksperiment, het hulle
sellulêre respirasie in plaas van anaerobiese respirasie aangedui.  Baie kandidate het
probleme ondervind met die opstel van die eksperiment. Hulle het verwys na die 
gebruik van "dooie boontjies", terwyl die diagram duidelik verwys het na "gisselle". 
Leerders moet geleer word dat slegs een veranderlike op 'n slag in 'n eksperiment 
verander moet word.  Dit is belangrik vir hierdie eksperiment dat die kontrole geen 
gisselle moet bevat nie en dat die gisselle nie deur enige ander dooie organisme 
vervang moet word nie.

1.5 Kandidate moet na die data in die tabel verwys met die beantwoording van die vrae.

1.6  Hierdie vraag het probleme verskaf aan die meeste kandidate. Hulle het nie geweet 
hoe om hulle antwoord aan te bied nie. Meer klem moet gelê word op die gebruik van 
korrekte definisies en die wetenskaplike korrektheid daarvan.

1.6.1 Kandidate het immigrasie en emigrasie vergelyk in plaas van migrasie.

1.6.2 en 1.6.3 is baie swak beantwoord.



1.6.3 Primêre en sekondêre produksie is die versameling van energie en nie die produsering
van energie nie.

Kandidate het verkeerdelik verwys na primêre en sekondêre produseerders.

AFDELING B

VRAAG 2

2.1 Die meeste kandidate het die vraag baie goed beantwoord.  Sommige kandidate het
na H verwys as die lewerslagaar in plaas van die lewer-aar.Daar was ook verwarring 

tussen die lewerpoortaar en die lewer-aar.

2.2 Die meeste kandidate het probleme ondervind om die werking van ensieme te
verduidelik.  Hulle het nie na die feit verwys dat amilase stysel
hidroliseer/verteer/afbreek tot maltose nie.  Die meeste kandidate het slegs die
resultate gegee en nie die resultate van B, C en D verduidelik nie.

2.1.5 Sommige kandidate verwar steeds glikogeen met glukagon.

VRAAG 3

3.1.2 en 3.1.4 Redes wat deur sommige kandidate verskaf is, was vaag met min of geen 
wetenskaplike feite en terme nie.

3.2.1 Dit is deur die meeste kandidate baie goed  beantwoord.  Baie kandidate het die 
veranderlikes verwar.  Die onafhanklike veranderlike (tyd in jare), moet op die x-as 
geplaas word en die afhanklike veranderlike   (bevolkingsgrootte in miljoene) op die y-
as. Eenhede moet ingesluit word.

Opskrifte moet albei veranderlikes insluit.

Die meeste kandidate het nie 'n gepaste skaal gebruik nie.   Sommige het slegs die 
data aangedui wat in die tabel verskaf is.

Sommige kandidate het kolomgrafieke geteken.

3.2.3  Die meeste kandidate het verwys na die verskillende fases van 'n logistiese groeikurwe
in plaas daarvan om die redes te verskaf vir die geometriese groei soos getoon op die 
grafiek.

VRAAG 4

4.1.3 Die meeste kandidate het slegs die vereistes gelys van 'n effektiewe gaswisselings- 
oppervlak in plaas van om aan te toon hoe die alveolus aan die vereistes voldoen. 
Kandidate het nie na die struktuur verwys nie maar woorde soos dit gebruik.



4.1.4. Kandidate het slegs gesê daar is 'n hoë konsentrasie van bikarbonaat-ione by X en nie
'n rede verskaf hoekom hulle so sê nie.

4.2.     Baie swak beantwoord deur kandidate. Hulle het nie verwys na die grafieke (data) wat 
verskaf is, om die vraag te beantwoord nie. Leerders het nie definitiewe redes verskaf 
vir die verskille op die grafieke nie.

4.2.5 Die meeste kandidate het verwys na die CO2-konsentrasie en die rol wat deur die 
medulla oblongata in gaswisseling gespeel word.

4.2.6 en 4.2 7 is baie goed beantwoord deur die meeste kandidate.

Opvoeders word aanbeveel om meer grafiek-analise- en dataresponsvrae met
kandidate te oefen.

VRAAG 5

Opvoeders moet toesien dat kandidate altyd opskrifte vir sketse, tabelle en grafieke verskaf.

5.1.2 Tabelle moet altyd rye en kolomme met lyne hê. Elke ry en kolom moet 'n opskrif hê.
Sommige kandidate het verwys na die konsentrasie van koostofdioksied in plaas
daarvan om slegs die resultate wat verskaf is te tabuleer. Sommige kandidate het lang
verduidelikings van die resultate verskaf.

5.1.5 Meeste kandidate het nie die biologiese belangrikheid van respirasie gegee nie.

5.2 Hierdie vraag is baie goed beantwoord. Dit was duidelik dat kandidate wat goeie punte 
behaal het die tegniek bemeester het om feite logies en ordelik aan te bied. Opvoeders
moet seker maak dat leerders hierdie tegniek ontwikkel veral wanneer prosesse en 
meganismes verduidelik word. Sommige kandidate het gedetailleerde verduidelikings 
van die biologiese proses verskaf, wat buite die sillabus strek.

Opvoeders word aanbeveel om die sillabus en riglyndokument te alle tye te raadpleeg.


