
BIOLOGIE SG VRAESTEL 2 NOVEMBER 2004

ALGEMEEN

Alhoewel sekere toegewings vir 2004 gemaak is, sal terme soos  oogbindvlies/dekvlies nie
meer in die toekoms aanvaar word nie.  Vanaf 2005 sal slegs wetenskaplike terme aanvaar
word.  Dit is van uiterse belang dat opvoeders die “beginsels van nasien” ook in die skool
toepas.

VRAAG 1

1.1 Kandidate het redelik goed gevaar

1.2 Swak beantwoord – basiese kennis ontbreek.

Verskriklik min kandidate kon hierdie vraag beantwoord.  Die bewoording van sekere
vrae, bv. 1.2.3 en 1.2.4, was moeilik vir kandidate.

1.3 Redelik goed beantwoord

1.4 Die groot aantal verkeerde antwoorde is weer eens 'n aanduiding van kandidate se
gebrek aan basiese kennis.  Hulle ken nie die funksies van verskillende dele van die
oog nie.  Vraag 1.4.3 is uiters swak beantwoord omdat hulle nie tussen deel A en F
DUIDELIK kon onderskei nie deur te sê dat, bv. deel F deurskynend is terwyl deel A
nie deurskynend is nie.

1.5 Kandidate het die eksperiment verkeerd geï nterpreteer.  Hulle het gedink dat dit iets te
doen het met die potometereksperiment en het dus faktore soos humiditeit,
temperatuur, ens., genoem.

In vraag 1.5.1 waar hulle die eksperimentele opstelling moes verbeter het, het hulle nie
die voorafgaande inligting oor die olie en Vaseline gebruik nie.  Dit wil voorkom as of
hulle nie aan hierdie tipe hoërordevrae blootgestel word nie.

Vraag 1.5.2 is swak beantwoord.  Kandidate toon nie hulle berekenings aan nie en kon
relatief eenvoudige wiskundige funksies nie uitvoer nie.  Hulle kon nie aflei dat die
volume water wat deur die plant verloor word, gelyk is aan die aanvanklike volume
water in die maatsilinder minus die water wat oorbly aan die einde van die
eksperiment, nie.

Vraag 1.5.3 – Kandidate het glad nie die vraag verstaan nie en dus uiters swak gevaar.

Vraag 1.5.4 – Dit is uiters teleurstellend om te sien dat kandidate nog steeds nie die
strukturele aanpassings van strukture soos die xileem, wortelhaar, ens. ken nie. Hulle
kon nie tussen kontrole en eksperiment, sowel as die redes daarvoor, onderskei nie.

VRAAG 2

2.1.1 Baie kandidate verwar endodermis met epidermis.



2.1.2 Dit is swak beantwoord.  Beskrywings van wateropname word gegee.  Kandidate dra
nie kennis van strukturele aanpassings nie.

2.1.3 Hierdie gedeelte is swakkerig beantwoord.  Beskrywings van wateropname/absorpsie
is gegee in plaas van die roetes.  Baie het vloeidiagramme gegee, wat volgens
instruksie nommer 8 op bladsy 1 nie aanvaarbaar was nie.  Kandidate dra nie kennis
van die onderskeie selle in die wortel nie en verwar dit met die blaar se anatomie.
Hulle het terme soos palisade/sponsmesofil gebruik.

2.2.1 Goed beantwoord.  Die meeste kandidate kon die korrekte tyd vanaf die grafiek
bepaal.

2.2.2 Swak beantwoord.  Die meeste kandidate het net die funksies neergeskryf.  Gee
beskrywings van transpirasietempo.
Kandidate kon nie vergelykings tref nie.

2.3.1 Swak beantwoord.  Enkele leerders het wel die meganisme goed beantwoord.  Baie
leerders gee ‘n verduideliking van die tyd wanneer stomata geopen word soos bv. in
die oggend wanneer daar sonlig is, en huidmondjies oopgaan.

2.3.2 Redelik goed beantwoord.

VRAAG 3

3.1.1 Redelik goed beantwoord.

3.1.2 Redelik goed beantwoord.  Diegene wat dit nie korrek beantwoord nie het die term
urine met ureum verwar.

3.1.3 Basiese kennis ontbreek – kandidate het dit óf geken, óf hulle het dit glad nie
beantwoord nie.

3.1.4 Vraag is óf baie goed óf baie swak beantwoord.   Kandidate ken nie hul sketse nie en
volg ook nie die reëls oor hoe om 'n skets te teken nie, d.w.s. grootte, hoe byskriflyne
getrek moet word, potlood, byskrifte onder mekaar, ens.  Hulle gebruik pyltjies in plaas
van lyne wat soms baie verwarrend is, veral by die afferente en efferente arteriole.  Te
veel kandidate skryf nog slagare in plaas van arteriool.

3.1.5 Kandidate het die strukturele aanpassings van die liggaampie van Malpighi beskryf
i.p.v. die proksimale kronkelbuisSELLE.  Die interpretasie van die vraag was 'n
probleem.

3.2.1 Goed beantwoord, behalwe dat hulle nie die eenhede verskaf het nie.

3.2.2 Hulle kon nie verduidelik waarom die tempo van glukose-herabsorpsie 890 arbitrêre
eenhede en die uitskeidingtempo O was nie.  Kandidate het maar net die inligting in
die tabel beskryf.



3.2.3 Nie te sleg beantwoord nie, alhoewel die volgende probleme na vore gekom het:
(1) Verskaf meer as die twee antwoorde wat gevra is (net eerste twee is aanvaar,

omdat hulle nie die instruksies gevolg het nie!)
(2) Hulle het enige stof in die urine genoem i.p.v. net die stikstofbevattende

afvalprodukte – dit skep die indruk dat hulle nie weet watter stowwe stikstof
bevat nie.

VRAAG 4

4.1.1 Redelik goed beantwoord

4.1.2 Hierdie basiese kennisvraag is swak beantwoord

4.1.3 Swak beantwoord alhoewel addisionele antwoorde by die memorandum bygevoeg is.

4.1.4 Die meeste kandidate kon nie die roete volledig beskryf/verduidelik nie en baie het
telkens net vloeidiagramme geteken (wat nie aanvaar is nie – sien instruksie 8 op
bladsy 1).

4.1.5 Redelik goed beantwoord

4.2.1 Redelik goed beantwoord

4.2.2 'n Groot aantal kandidate het maar slegs die funksie van die pinna verskaf.

4.2.3 Goed beantwoord

VRAAG 5

5.1 Hierdie vraag is swak beantwoord   Die skets is verkeerd geï nterpreteer as deel van
die blaar en dus het kandidate omgewingsfaktore genoem.

5.1.1 Kandidate kon nie onderskei tussen die bestanddele van bloed en weefselvloeistof nie.
Foute wat hulle begaan het, sluit die volgende in: skryf koolstof i.p.v.
koolstofdioksiedafval:

           skryf afval i.p.v. stikstofbevattende afval.

5.1.2 Kandidate het omgewingsfaktore genoem.

5.1.3 Uiters swak beantwoord

5.1.4 Uiters swak beantwoord omdat hulle nie die struktuur in 5.1.3 kon identifiseer nie.

5.2 Diagram 1 – bloedvate moet die liggaamkern binnekom.
Diagram 2 – kandidate is baie beï nvloed deur die feit dat skets A pyltjies gehad het
terwyl skets B nie.  Gevolglik het sommige ook na hitte-uitruiling in Diagram 2 verwys.



5.2.1 Swak beantwoord.  Baie kandidate het glad nie die vraag aangepak nie.  Diegene wat
dit wel beantwoord het, het hul antwoorde swak uitgedruk.

5.2.2 Swak beantwoord.  Kandidate noem groter of dikker bloedvate i.p.v. wyer or groter
deursnee.  Hulle kon nie die gevolge van meer bloed wat die vel bereik verduidelik nie,
d.w.s. dat wanneer die bloedvate verwyd, meer bloed na die vel toe vloei en dus meer
hitte die vel bereik en die vel, dus warmer voel.

5.2.2 Kandidate het nie die verhouding tussen konstante liggaamstemperatuur en
ensieme/metabolisme genoem nie.

5.3.1 Redelik beantwoord

5.3.2 Uiters swak beantwoord – die meeste kandidate het foutief  geantwoord dat die
persoon gewig sou verloor.  Diegene wat die eerste gedeelte korrek beantwoord het,
kon nie die redes daarvoor verskaf nie.


