
METAALWERK SG VRAESTEL 2 (TEKENE) NOVEMBER 2004

Algemeen

Verskeie kandidate het vier vrae goed beantwoord, maar dan die vyfde antwoord net
halfpad gedoen.  Dit wil dus blyk dat verskeie kandidate nie die vraestel in die
voorgeskrewe tyd kon klaarmaak nie.

Vraag 1

• Baie min kandidate kon die deursnee van die ribbes in die deursnee-linkeraansig
korrek doen.

• Meeste kandidate het nie van binnerondings (fillets) gebruik gemaak nie (sy-aansig
en bo-aansig).

• Die sirkel teen ‘n hoek in die bo-aansig was problematies vir baie kandidate.  In
sommige skole het amper al die leerders dit reggekry, terwyl in ander skole, nie een
leerder geweet het hoe om dit te doen nie.

Vraag 2

• Hierdie vraag is oor die algemeen goed beantwoord.
• Sommige kandidate het nog steeds die plasing van die isometriese aansig verkeerd

gedoen ten spyte van twee verwysingspunte wat deur die eksaminator gegee is.
• Die konstruksie van die isometriese kurwes het kandidate die meeste punte in

hierdie vraag gekos.
• Die meeste kandidate het ‘n willekeurige kurwe geteken (vryhand).
• Die versteekte besonderhede-lyntjie wat die boonste raakpunte van die kurwes

verbind, is deur die meeste kandidate uitgelaat.
• Party kandidate se kurwes het korrek gelyk, maar daar was geen konstruksie om

aan te toon hoe hulle die antwoord gekry het nie.

Vraag 3

• Verskeie kandidate het volpunte gekry vir hierdie vraag.
• ‘n Paar kandidate het egter geen idee van die basiese reëls van perspektief getoon

nie – bv:
• Lyne word verdwyn na die Prentvlak in plaas van die Horisonlyn.
• Die onderste hoek van die perspektief-aansig begin op die SP in plaas van op

die Grondlyn.
• Hoogtemate word direk na ‘n lyn geprojekteer in plaas van eers na die ware

lengtelyn en dan die mate te “verdwyn”.
• Meeste kandidate het die hoogteprojeksie op die skuins oppervlak verkeerd

gedoen.

Vraag 4

• Hierdie vraag was die beste beantwoord van al die vrae.
• Verskeie kandidate het nie versteekte besonderhede-lyne getoon nie.
• Byna al die kandidate het die vooraansig korrek gedoen.
• ‘n Paar kandidate het die korrekte bo-aansig in die korrekte plek geteken, maar die

aansig onderstebo geteken of deur 90° geroteer.



• Sommige kandidate het die regteraansig in plaas van die likeraansig geteken.
• Oor die algemeen was die kwaliteit van die sketswerk baie swak.
• Baie kandidate het nie van projeksielyne gebruik gemaak nie.  Dit het veroorsaak

dat die aansigte nie in verhouding tot mekaar was nie.
• Sommige kandidate het verkies om die hele vraag met instumente te teken (meeste

van hulle het die hele vraag korrek beantwoord).

Vraag 5

• Hierdie was by verre die moeilikste en mees kontroversiële vraag in die vraestel.
Dit is ook die enigste vraag waarvan die provinsiale gemiddelde ‘n druippunt is.

• Die feit dat 20% van alle kandidate nie eens die vraag probeer beantwoord het nie,
is heel moontlik omdat daar so 'n hoë mate van visualisering benodig is (‘n
eenvoudige objek is geroteer in twee projeksie- vlakke en dan gesny).

• Kandidate probeer om die deursneeaansig direk te teken sonder om eers die
aansig volledig in konstruksie te teken en dan die deusnee weg te sny.

• Hierdie was die vraag wat die uitstaande kandidaat van die goeie kandidaat
ondeskei het.  Meeste van die kandidate wat ‘n A vir Tekene gekry het, het baie
goed gedoen, maar die ander kandidate het maar kwaai gesukkel met dié een.


