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AFDELING A 

 

VRAAG 1 

 

Algemene opmerkings 
 

• Afdeling A is goed beantwoord deur kandidate wat die basiese kennis gehad  het. 

• Vraag 1.4.en 1.6 is swak beantwoord. 
 
Probleemareas  
 
1.2 Kandidate het akronoom i.p.v. akrosoom, sentrosoom i.p,v sentormeer, en allele i.p.v 

gene geskryf.  Terminologie moet meer aandag geniet in die klaskamer.   
 
1.3 Kandidate het nie die definisie of betekenis van die term homologies geken nie. 
 
1.4 Interpretasie van data – hoërordevaardighede is getoets. 
 
1.4.1 Kandidate kon nie menstruasie behoorlik definieer nie.  Hulle was geneig om hierdie 

proses met ovulasie te verwar. 
 
1.4.3 Kandidate kon nie die grafiese illustrasie van die menstruale siklus interpreteer nie. 
 
1.4.5 Die funksies van hormone in die menstruale siklus moet meer aandag geniet. 
 
1.5  Interpretasie van kariotipe. 
 
1.5.1 Die meeste kandidate het redelik goed gevaar met die interpretering van die 

kariotipe-diagram.  Sommiges kon egter nie tussen manlik en vroulik onderskei nie. 
 
1.6 Kloning 
 
1.6.2 & 1.6.3 Kandidate het dit moeilik gevind om hierdie vrae te beantwoord – hulle ken nie 

die proses nie. 
1.6.5(a) Kandidate kon nie hulself uitdruk nie.  Hulle was nie seker van die  voordele en 

nadele van kloning nie. 
 
AFDELING B 

 

VRAAG 2 

 

Algemene opmerking 
 
Proteïensintese en genetika is swak beantwoord. 
 
2.1 Proteïensintese 
 
2.1.1 Kandidate het die twee prosesse verwar.  Afrikaanssprekende kandidate het vertaling 

i.p.v. translasie gebruik. 
Kandidate moet geleer word om tussen DNA-replikasie, transkripsie en translasie te 
onderskei.  Die meeste kandidate het oor DNA-replikasie i.p.v. -transkripsie geskryf. 

 



2.1.4 Interpretasie van data voorsien in tabel is getoets.  Meer tyd moet aan die onderrig 
van hierdie vaardigheid bestee word.  Die volg van instruksies is ook getoets.  
Sommige kandidate het die hele tabel oorgeskryf i.p.v. slegs  die nommer en die 
antwoord soos gevra, te gee. 

 
2.2.1 Prenatale diagnostiese toetse: Kandidate het nie besef dat die swangerskap reeds 

bevestig is nie en dat die toetse gedoen is om inligting wat van die kariotipe van die 
fetus ontvang is, te voorsien. 

 
2.3 Baie kandidate het swak gevaar in hierdie afdeling. 
 
2.3.1 Kandidate kon nie onderskei tussen chromatied (dogter-chromatied) en chromosoom 

nie. 
 
2.3.2 – 2.3.4 Kandidate moes besef het dat die vrae gebaseer was op die 

chromosoomgetal in die diagram.  Die skets het 'n groot deel van die inligting 
bevat wat nodig was om die vrae te beantwoord. 

 
2.4 Kandidate wat goed onderig is, het die vraag goed beantwoord.  Baie kandidate het 

baie swak gevaar met hierdie vraag.  Hulle het genotipe met fenotipe homisigoties 
met heterosigoties, en P1 en F1 verwar. 

 
VRAAG 3 

 

3.1.1 Die meeste kandidate kan nie differensieer tussen 'n doel, 'n vraag en 'n hipotese nie.  
('n Hipotese moet ‘n stelling wees wat getoets kan word.) 

 
3.1.3 ‘n Tabel moet 'n opskrif hê wat beide veranderlikes bevat (die getal rollers en nie-

rollers in die verskillende grade.)  Wanneer die tabel getrek word, word die 
onafhanklike veranderlike (op x-as aangedui) in die eerste kolom aangedui, gevolg 
deur die afhanklike veranderlike geskryf in die tweede en derde kolomme (rollers en 
nie-rollers vanaf die y-as).  Elke kolom moet van ‘n opskrif voorsien word. 

 
3.1.4 Berekenings is swak gedoen.  Kandidate moes al die rollers bymekaartel en dan die 

nie-rollers apart optel en daarna deel om die verhouding te bereken. Kandidate moet 
geleer word om sulke berekeninge te doen. Kandidate moet ook instruksies volg en 
alle berekenings toon. 

 
3.2 Familiestamboom 
 
3.2.1 Kandidate het dikwels slegs die eerste deel (a) van die vraag beantwoord. 

(a) verwys slegs na die man (nr. 1). 
(b) verwys na die kind met albinisme (nr. 2) 

 
3.2.2 Die vraag verwys na die man (nr. 1).  Die kandidate kon nie onderskei tussen die feit 

dat die man normaal was en dat “sonder albinisme” ‘n aanduiding is van 'n dominante 
eienskap nie.  Die man kon derhalwe homisigoties of heterosigoties gewees het. 

 
3.3.1 Kandidate verstaan nie genetiese modifikasie nie.  Hierdie vraag is swak of glad nie 

beantwoord nie. 
 
3.3.2 Die vraag het verwys na genetiese modifikasie – nie noodwendig insulien nie.  Die 

term genetiese modifikasie kon dus misleidend gewees het. 
 
3.4 Kandidate ken nie die definisies nie! 



AFDELING C 

 

VRAAG 4 

 

Algemene opmerking 
 
Aangesien die vraag ‘n LU 3-vraag was, het die swakker kandidate dit redelik goed 
beantwoord.  Kandidate moes heelwat lees en skryf.  Kandidate wat in 'n derde taal geskryf 
het, het dit moeilik gevind om hulself uit te druk.  Swakker kandidate was geneig om baie min 
detail te voorsien. 
 
4.1 Redelik goed beantwoord deur die meeste kandidate. 
 
4.1.1 Hierdie vraag het verwys na data-insameling 

4.1.3 Sommige kandidate het nie die begrip decline verstaan nie. 

4.1.4 Derdetaalkandidate het dit moeilik gevind om hulself uit te druk.  Baie kandidate skryf 
van mense wat selfmoord pleeg of ander mense verkrag om die siekte te 
versprei.(Aaklig om te lees!)  Kandidate moet ingelig word! 

4.2 Die meeste kandidate kon die grafiek trek.  Daar was ‘n duidelike   aanduiding dat 
sommige sentrums nie hierdie vaardigheid onderrig het  nie.   
Onderwysers moet op die volgende let: 
- ‘n Lyngrafiek is nie ‘n kolomgrafiek nie 
- Kandidate moet liniale gebruik om akkurate plotwerk te doen. 
- Die grootte van die punte kan die akkuraatheid van die plotwerk beïnvloed. 
- Opskrifte moet beide veranderlikes aandui. 
- Die lyne (wat punte verbind) moenie van die oorsprong af getrek word nie. 
- Korrekte veranderlikes moet op die korrekte asse geplaas word. 
 

4.2.1 Kandidate moet geleer word om nie ‘n grafiek te lees as: opgaan of afkom nie, maar 
ook om die rede of implikasie van die styging of daling te verduidelik, bv. afname in 
tempo van infeksies.  Grafieke word benoem en daarom moet kandidate na die 
toepaslike grafiek verwys wanneer hulle dit bespreek of interpreteer. 

 
4.3 Wanneer taal ‘n probleem was, het kandidate dit moeilik gevind om hulself uit te druk.  

Sommige kandidate is duidelik nie geleer hoe om ‘n opstel te skryf of te beplan nie.  
Kandidate moet geleer word om 'n opinie skriftelik uit te druk en dan 'n rede daarvoor 
te gee.nie. 

 
Sommige kandidate het nie beskik oor die vaardigheid om die nodigste of belangrike 
inligting in 'n leesstuk te identifiseer nie.  Baie kandidate het hul opstel begin met in 
vitro i.p.v. met spaar embrio’s. 
 
Baie kandidate het nie besef dat die vrou reeds ‘n embrio ontvang het nie en dat 
spaar embrio’s beskikbaar was.  Die vraag het vanuit dié uitgangspunt ontwikkel, 
m.a.w. wat om met die spaar embrio’s te doen. 

 


