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VRAAG 1 
 

1.1 Gemiddeld tot goed beantwoord. 
 
1.2 Swak beantwoord. Baie leerders het nie die basiese terminologie van Evolusie en 

Omgewingstudies verstaan nie. Taal behoort miskien ’n probleem te wees. Leerders 
verstaan nie die terme nie. 

 
1.3 Goed beantwoord. Leerders presteer beter as wat verwag is. 
  
1.4 1.4.1 Baie swak beantwoord.  Meeste leerders weet nie hoe om hipotese te skep 

nie.  

1.4.2 Verstaan nie die term verwantskap nie 

1.4.3 Baie swak beantwoord.  Meeste leerders kan nie hulle voorafgaande 
antwoorde verduidelik of rede verskaf nie.  

1.4.4 Ervaar probleme om die rede vir die verwantskap te verduidelik. 

1.4.5 Baie swak beantwoord.  Meeste leerders kan nie hulle voorafgaande 
antwoorde verduidelik of rede verskaf nie.  

 
1.5 1.5.1 Baie goed beantwoord   

1.5.2 Bevredigend beantwoord 

1.5.3 Baie swak beantwoord. Het nie die term verhouding verstaan. 

1.5.4 Baie swak beantwoord. Meeste leerders kan nie hulle voorafgaande 
antwoorde verduidelik of rede verskaf nie.   

 
1.6 1.6.1 Swak beantwoord 

1.6.2 Swak beantwoord want leerders kon nie geologiese tydskaal lees nie.     

1.6.3 Baie swak beantwoord.  Aflees vanaf geologiese tydskaal was problematies. 

 
VRAAG 2 

 
2.1.1 By sekere sentrums word probleme ervaar met die verstaan van Darwin en Lamarck 

se teorie. Onderrig en leërstrategieë vereis aandag. Baie leerders gee definisies 
sonder om na ‘n voorbeeld te verwys. In die vraestel kom die verstaan van die aard 
van wetenskap nie na vore. 

 
2.2.1 Swak toepassings van wiskundige berekenings; leerders interpreteer 

vermenigvuldiging en deling verskillend. 
 
2.2.2 Baie kandidate het die woorde “voet” en “tone” verwarrend gevind. Die diagram 

verwys na “tone” terwyl die vraag na “voet verwys”. 
 
2.2.3 Gemiddeld beantwoord.  Die vraag het nie na die “voet” verwys nie. Ander 

aanpassings kon ook aanvaar geword. 
 



2.3.1 Redelik goed beantwoord.  Baie kandidate het predasie in plaas van natuurlike 
seleksie. Die antwoord oor predasie kon miskien aanvaar geword het aangesien die 
diagramme nie duidelik onderskei tussen natuurlike seleksie en predasie nie. 

 
2.3.2 Redelik goed beantwoord as gevolg van die aanvaarding van variasies as antwoorde. 
 
2.3.3 Baie goed beantwoord. 
 
2.4.1 Definisies is swak beantwoord 

 
VRAAG 3 
    
3.1.1 Swak beantwoord – ‘n paar sterk sentrums verstaan die inhoud.  
 
3.1.2 Is oor die algemeen bevredigend beantwoord. Die vraag het spesifiek gefokus op die 

herroep van kennis. Leerders het die werk nie so goed voorberei nie.  
 
3.2 Memo het beperkinge. Opvoeders moet onthou dat daar ‘n verskil is tussen kieue en 

kieuesplete.  
 
3.3.1 Baie swak beantwoord. In die afrikaanse vraestel is “bronne”  verkeerdelik 

geïnterpreteer. Die vraag was nie spesifiek gestel nie  
  
3.3.2 Swak beantwoord.  Baie leerders verstan nie die konsep van spesievorming. 
 
3.4.1 Goed beantwoord.  Diagram het leerders gehelp om die vraag te beantwoord.  
 
3.4.2 Goed beantwoord. Leerders kon die diagram gebruik om die strukture en verskillende 

funksies te verduidelik. 
 
3.4.3 Baie goed beantwoord.  
  
VRAAG 4 
  
4.1.1 Goed beantwoord 
 
4.1.2 Sommige leerders het die tifus met hoë reënval in verband gebring. Die vraag is deur 

baie sentrums swak beantwoord. Leerders kon nie die rede verskaf nie. 
 
4.1.3 Party leerders het die verwantskap “ groter aantal tifus/hoë reënval” gebruik in plaas 

van “ hoë reënval/groter aantal tifus (omgeruil). 
 
 4.1.4  Baie sentums het die vraag goed beantwoord. Die opskrif van die grafiek vereis 

aandag. Baie sentrums het die instruksies ten opsigte van die tipe grafiek verkeerd 
geïnterpreteer. Bv: 

  

• Party sentrums het die reënval op die y-as en tifus op die x-as geplot   

• Baie sentrums het die instruksies ten opsigte van die tipe grafiek en die tydperk 
verkeerdelik geïnterpreteer  

• Beide veranderlikes moet deel van die opskrif wees 

• Sekere sentrums het lyn- en sirkelgrafieke en histogramme getrek in plaas van 
die kolomgrafiek 

 



4.1.5 Die woord strategie is deur sommige leerders verkeerdelik geïnterpreteer. Daar word 
deur die leerders verwys na huishoudelike suiwering van water. 

 
4.2.1 Swak beantwoord.  Die vraag het nie verband met die antwoorde in die memorandum 

nie. Baie sentrums het nie ’n enkele punt vir die vraag behaal nie. Die vraag is swak 
beantwoord.  

 
4.2.2 Die woorde “ strategieë, bronne” was deur leerders met ‘n taalprobleem verkeerdelik 

verstaan.  
 
4.2.3 Redelik beantwoord.  ‘n Taalprobleem vir baie leerders.  
 
4.3 Die vraag is swak beantwoord. Die skryf vaardighede van baie leerders was baie 

swak. Baie aandag moet aan die beantwoording van die opstel-tipe vraag 
gespandeer word.  

 
ALGEMENE KOMMENTAAR 

 

• Definisies is oor die algemeen swak gestel 

• Eksamentegnieke behoort te verbeter 

• Verstaan/verduidelik/beskryf moet benadruk word 

• Swak kennis van terminologie 

• Kandidate moet die beginsels van nasien verstaan – bv. Waar letters gevra word moet 
slegs letters aanvaar word en nie ’n beskrywing. 

 
 

 


