
WISKUNDE HG VRAESTEL 1 NOVEMBER 2004

1.1.1 Toets van antwoorde is nog steeds ‘n probleem.
1.1.2 Die kandidates kon nie die verband tussen x en y – 5 identifiseer nie.

Los dit op as ‘n nuwe vergelyking.
1.2.1 Goed beantwoord.
1.2.2 Minder kandidates het met die KGV vermenigvuldig.

Die oplossing moet nie op ‘n getallelyn gegee word nie.  Kandidate verwar steeds met
die begrip ‘en’ en ‘of’.  Die gebruik van die intervalnotasie word aanbeveel.

1.2.3 Min kandidate het besef dat vermenigvuldiging met ‘n positiwe noemer toelaatbaar is. 
(x – 3)2 is positief.

1.3.1 ∆≥0 is nie genoegsaam om rasionale wortels te bewys nie.
1.3.2 Baie kandidate het by k = -3 gestop en gedink dat k die wortels is.

1.4.2 Om ‘n vergelyking vanaf ‘n woordprobleem op te stel, is nog steeds ‘n
probleem,   Onrealistiese antwoorde behoort weggeneem te word of ‘n
aanduiding te wees van ‘n verkeerde antwoord.

2.1 - 2
1 x het baie probleme veroorsaak.  Kandidate kon nie die vergelyking korrek

in die standaardvorm skryf nie.
Om die antwoord van k te bepaal, moet die kandidate besef dat die vergelyking eers
omskrywe moet word na die sketsgrafiek se vergelyking.  Hulle behoort te besef dat die
vraag handel oor die snyding van die lyn y = k en die parabool.
Vanaf die sketsgrafieke moes die kandidate aflei watter been van die absolute-
waardegrafiek die parabool sny.

2.2 h 1− moenie met ‘n negatiewe eksponent verwar word nie.

3. Die kandidate het ‘n  gebrek aan begrip van die Resstelling.
Swak beantwoord.

4. Kandidates moet weet dat basiese teorie geëksamineer kan word.
4.2 Algemene fout:   log82 2 y = 2 log82y

4.3.2 Min kandidate weet dat log 
2
1 of log

2
1 x  negatief is en het dus nie die teken

      omgedraai nie.

4.4 Die skryf/begrip van die waardeversameling is ‘n groot probleem.

4.5 Goed beantwoord.

5.1 Kandidate het nie heeltallige waardes gekies nie en beide die antwoorde
verskaf..

5.2 Maklike vraag.

5.3 Die voorwaarde vir konvergensie moes gegee word.



6.1 Verbasend goed beantwoord.

6.2 NOTASIE!!
Om die derdemag van ‘n tweeterm te bepaal, is ‘n probleem.

6.3 Algemene foute:

x2 – 1 + x 2
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     en   x2 – 1 . x 2
1−

6.4 Min candidates weet dat:
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6.5 Swakste beantwoord!
f ′(2) = 5 is die gradiënt van die raaklyn en die kromme, g, by die punt x = 2.

7.1.2 Baie het nie die afgeleide  = 0 gestel nie.
7.1.3 Kandidate het nie besef wat gevra word nie.

f ′(x) > 0 beteken dat die gradiënt van die raaklyn aan die funksie, f,
positief is.

7.1.4 y = k  is ‘n horisontale lyn wat die derdegraadse grafiek sny (sien 2.1.3).

7.2 Die verskil tussen die gemiddelde tempo van verandering en die onmiddellike
tempo van verandering word verwar.

7.3 Oor die algemeen goed beantwoord.

8. Alhoewel die grafiek gegee is, kon die candidates nog steeds nie die korrekte
ongelykheid:   y ≥ ½x neerskryf nie.
Kandidate moet die gangbare gebied met meer akkuraatheid arseer.
Die gidslyn in sy optimale posisie is gevra, maar die meeste het die gidslyn in enige posisie
geteken.


