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VRAESTEL 1 

 

VRAAG 1 

Die vraag was redelik goed beantwoord. Die meeste kandidate het met Vraag 1.4 gesukkel. 
 
Die eksaminators moet die sekuriteitopstellings van die rekenaar in gedagte hou wanneer die 
vraestel opgestel word. 
 
Deur NIE so baie lêers in hierdie vraag te gebruik nie, kon dieselfde uitkomstes bereik word. 
Dit was moeilik vir die nasieners en die kandidate om aan die hoeveelheid lêers gewoond te 
raak. 
 
Sommige kandidate het die lêer enkripteer in plaas van om 'n wagwoord te skep. Dit het 
gelei tot die enkriptering van die vouer en sommige kandidate het hul werk verloor. 
 
VRAAG 2 

 

Vraag 2 was redelik goed beantwoord. Die meeste kandidate is in staat om die 
woordverwerker te gebruik. 
 
In vraag 2.1 het die kandidate die font op Arial 11 gestel, maar nadat daar later teks by die 
dokument gevoeg is, was die hele dokument nie korrek formateer nie. Die kandidate het die 
punte verloor omdat die hele dokument nie formateer was nie. 'n Oplossing sou wees om die 
formatering vir elke paragraaf te stel en om 'n aanduiding te gee van die begin en die einde 
van elke paragraaf. 'n Punt moes ook toegeken gewees het op die nasienmemorandum vir 
die selektering van die korrekte paragraaf. 
 
VRAAG 3 

 

Vraag 3.2.2 was baie swak beantwoord aangesien die meeste kandidate geleer is dat 
nommering van 1.1 tot 1.11 normaalweg gebruik word vir die tweede vlak van multivlak 
nommering. In hierdie geval was 1.1 tot 1.11 die eerste vlak van nommering. Die kandidate 
moes baie tyd spandeer aan hierdie vraag en dit moes baie meer punte getel het as die 3 
punte wat daarvoor toegeken is. 
 

VRAAG 4 

 

Al die vrae, behalwe 4.4, 4.5 en 4.6 was baie goed beantwoord. 
 
In vraag 4.4 was daar geen instruksie aan die kandidate dat 'n funksie gebruik moes word 
om die getal af te rond nie. Die meeste kandidate het slegs die gemiddeld vertoon. 
 
Kandidate het nie genoegsame opleiding ontvang om die funksies in Excel toe te pas nie. 
 

VRAAG 5 

 

Kandidate het probleme ondervind om die vrae oor die funksies en formules in hierdie vraag 
te beantwoord, dalk, weer eens omdat opvoeders nie weet hoe om dit te onderrig nie. 
Hierdie vraag was swak beantwoord. 
 
VRAAG 6 

 

Vraag 6 was swak beantwoord.  



 
Die kandidate moes 'n nuwe databasis skep en met 'n bestaande databasis werk, bestaande 
uit verskeie navrae, tabelle, verslae en vorms. Die skep van 'n nuwe databasis het probleme 
vir sommige kandidate veroorsaak as gevolg van die sekuriteitopstellings in die verskillende 
sentrums. Die meeste kandidate het 'n tabel geskep in die bestaande databasis. 
 
Dit is belangrik dat al die lêers wat betrekking het op 'n spesifieke vraag in 'n aparte vouer 
gestoor word. Dit sal die kandidaat help om korrek te stoor en om die lêers vinniger te vind. 
Dit sal ook die nasiener help. 
 
Sommige sentrums het nie eers probeer om die databasisvraag te beantwoord nie. 
 
VRAAG 7 

 

Kandidate het meer punte vir vraag 7 behaal as vir die vorige twee vrae. Die rede kan 
daaraan toegeskryf word dat daar in vraag 7 woordverwerkingsvrae was. 


