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VRAESTEL 1    
 
VRAAG 1 
 

Hierdie vraag het ‘n aantal roetine-vaardighede wat onderrig kan word, getoets. 
 

• Wanneer SQL onderrig word, moet onderwysers daarop let (en in die klas klem 
daarop lê) dat die SQL in ‘n “STRING” moet wees, d.w.s. in dubbele aanhalings.  “ “.  
‘n String het nie onderstreping of interne leestekens nodig nie.  Binne die SQL- string 
moet die SQL-woorde in HOOFLETTERS geskryf word vir maklike herkenning en 'n 
spesifieke volgorde word verwag (SELECT … FROM   WHERE … ens).  Stringe wat 
ingevoeg word, moet in enkelaanhalings wees.  ‘ ’, terwyl getalle (gewoonlik 
heelgetalle) dit nie moet hê nie. Die moeilikste gedeelte is om veranderlikes wat van 
die sleutelbord ingelees is, op die regte plek in die string te plaas as die veranderlikes 
gekateneer moet word.  Slegs wanneer dit reg gedoen is, sal die SQL werk en 
terugvoering gee oor die logika van die seleksie.   

 

• Kandidate moet geleer word dat daar 2 modusse in SQL is. Leestoestand : 
(voorafgegaan deur die sleutelwoord SELECT … en uitgevoer met die opdrag 
“executeQuery”) en skryftoestand (voorafgegaan deur die sleutelwoord UPDATE vir 
redigering van bestaande rekords en INSERT vir invoeg van nuwe rekords. Albei  
word uitgevoer met die opdrag “executeUpdate”).  Die korrekte instruksies vir die 
program is van net soveel belang vir SQL as die korrektheid van die SQL-stringe.  

 
• Alhoewel die prosessering van die result set van selekteernavrae nie deel uitgemaak 

het van vorige vraestelle nie, vorm dit ‘n integrale deel van SQL, veral as die name 
van velde en hulle aliasse moet ooreenstem met beide die SQL-string en die 
roepstelling in die result set.   

 
VRAAG  2 
 

Hierdie vraag het ook ‘n aantal roetine-vaardighede wat onderrig kan word, getoets. 
 
• Die struktuur van objekte moet geleer word:  Attributes, Constructors, mutators 

(SETS), accessors (GETS), toString()” en ander metodes.  
 

• Kandidate moet ook leer hoe om 'n tekslêer te lees en die inligting te omskep in ‘n 
skikking van objekte, asook hoe om sekere inligting en opsommings uit daardie 
skikking te onttrek.    

 

• Dit is 'n nuttige vaardigheid om te weet hoe om vir die bestaan van ‘n lêer te toets 
(deur óf ‘n lêerobjek te skep en dan deur die exist()-metode te gebruik, óf deur dit in ‘n 
“try catch”-blok te plaas) om te voorkom dat die program sal staak as die lêer nie 
bestaan nie (of vir oorskryf van 'n bestaande lêer in skryfmodus).   

 

• Leerders moet geleer word om die program te verlaat met die System.exit(0)-opdrag, 
wat dikwels met  ‘n tydvertraging  (bv. Thread.sleep(1000)) gebruik word. . 



VRAAG 3 
 

Probleemoplossing en die hantering van die onverwagte (maar nie onbekende nie) is 
heel veel deel van Inligtingstegnologie.   

 

• Twee-dimensionele skikkings moet onderrig word.  Onderwysers moet verder gaan 
as net vierkantige matrikse en moet 2D-skikkings met verskillende groottes 
(verskillende waardes vir rye en kolomme) asook hoe om die matriks te transponeer, 
oefen. Net so moet optel van getalle in 'n 2D-skikking geoefen word vir albei rye en 
kolomme asook soek na spesifieke, hoogste of laagste waardes in die 2D-skikking.   

 

• Die korrekte deling van getal-verskillende tipes (heelgetalle vs breuke) moet onderrig  
word, asook hoe om te verseker dat daar in werlikheid desimale plekke is (die blote 
werping van die resultaat in ‘n dubbel is nie voldoende nie).  Net so moet die 
doeltreffende afronding na 'n gegewe getal desimale plekke (deur middel van die 
DecimalFormat-klas of die  Math.round()-opdrag) ook onderrig word. 

 


