
WISKUNDE VRAESTEL 2      NOVEMBER 2008 

 
Analise van kandidate se antwoorde 
 
VRAAG 1 

 
1.1 Kandidate weet nie hoe om die ko-ordinate van punte in die formule te  vervang nie. 

Hulle het die formules vir die middelpunt en die gradiënt verwar. 

1.2 Kandidate het probeer bewys dat die lyne loodreg op mekaar is, in plaas daarvan dat 
hulle mekaar halveer. 

1.3 Baie kandidate het deur berekening probeer aantoon dat AB = BC ten einde te bewys 
dat die hoek 90º is. 

1.4 Ooglopende fout in die Afrikaanse teks.  Kandidate is nie vertroud met die 
eienskappe van vierhoeke nie. 

1.5 Afronding is steeds problematies.  Kandifate het ook nie besef dat  die hoek ‘n  
stomphoek moet wees nie. 

1.6 Regverdiging van antwoorde was problematies. 

 
VRAAG 2 

 
2.1 Die  probleem was dat kandidate 169 gebruik het in 2.1 en 2.7.  Kandidate het  ook 

nie besef dat die middelpunt van die sirkel by (0; 0) is nie.  Verder is die vergelyking 
in sommige gevalle as x2 + y2 = 13 plaas van  x2 + y2 = 169 gegee. 

 
2.4 Kandidate blyk nie in staat te wees om te verduidelik nie. 
 
2.7 Kandidate  moes die radius in 2.1 verander.  Kandidate kon heel dikwels nie tussen 

die x en y waardes onderskei nie, ook nie watter waarde a of b verteenwoordig nie, of 
watter stel koördinate die middelpunt verteenwoordig nie. 

 
Kandidate het in hierdie vraag óf baie goed  óf baie swak gevaar.  Daar was byna 
niks tussen-in nie Dit was duidelik dat die werk nie onderrig is in talle sentrums nie. 

 
VRAAG 3 

 
3.1.1 Nie goed beantwoord nie.  Dit was 'n heel maklike vraag, maar kandidate het die 

tekens verwar. 
 
3.1.2 Weereens is die tekens verwar. 
 
3.2.2 Die meeste kandidate het om die x-as gereflekteer. Swak beantwoord.  Kandidate het 

nie die verskillende rotasies duidelik begryp nie.  Baie kandidate kon nie die posisies 
van die beelde visualiseer nie.  Onderwysers moet klem lê op die leer van die reëls.  
Kandidate moet nie net op diskrete punte fokus nie, maar moet ook figure kan 
manipuleer. 

 
3.2.5 Kandidate het nie die konsep verhouding verstaan nie alhoewel hulle die begrip 

skaalfaktor gekwadreer toegepas het.  Verhoudings word in die laer grade behandel.  
Desnieteenstaande moet Graad 12-onderwysers verseker dat die begrip goed 
vasgelê word. 

 



Transformasie Meetkunde is ‘n nuwe afdeling en derhalwe was die basiese begrippe 
nie deeglik vasgelê nie.  Dit is maklike werk waar kandidate heelwat punte kon 
verdien het.  Dit was egter nie die geval nie..   

 
 
VRAAG 4 

 
Hierdie is ‘n nuwe afdeling en dit was duidelik nie goed onderrig nie. 
 
VRAAG 5 

 
5.1.1 Tekens was problematies. Baie kandidate het tussen 4 en 6 punte verloor deurdat 

hulle sakrekenar gebruik het.   Sommige sentrums het nie vir  kandidate geleer om 
hoeke eers na skerphoeke te herlei voordat hulle van die hulpdriehoekies gebruik 
maak nie. 

 
5.2 Sin2(360-x) het ten opsigte van die tekens hoofbrekens besorg. 
 
VRAAG 6 

 
Trigonometrie bly steeds ‘n groot probleem. 
 
6.1.1 Die meeste kandidate was bekend met die identiteite: tan is sin/cos en sin2x = 

2sinxcosx.  Hulle is egter gepootjie deurdat hulle nie die trigonometriese uitdrukkings 
algebraïes kon manipuleer nie.  

 
6.1.2 Die gebrek aan algebraïese insig  het veroorsaak dat die eerste stappe in die 

oplossing swak gedoen is. Kandidate was egter bekend met die gebruik van ‘n 
verwysingshoek en die verskillende kwadrante.  Die aanduiding  dat  k ‘n element van 
Z  is, moet beklemtoon word. 

 
6.2.1 Die meeste kandidate het die skets in die verkeerde kwadrant geplaas. Hulle kon nie 

p<0 korrek interpreteer nie.  Miskien is hulle gewoond daaraan om altyd ‘n numeriese 
waarde te kry. Hulle kon tan B besonder goed aflees.  Kandidate was goed bekend 
met trigonometriese verhoudings. 

 
VRAAG 7 

 
7.1 – 7.3 Formules was besonder problematies en kandidate kon nie korrekte waardes 

bereken nie. 
 
VRAAG 8 

 

8.1 Kandidate moes die algemene oplossing bepaal ten einde al die antwoorde te kry. 
Onderwysers moet hierdie beginsel ten alle tye beklemtoon.  Waardes kan ook van 
die grafiek afgelees word.   

 
8.2 Alhoewel hierdie konsep in Vraestel 1 geëksamineer word, was kandidate nie op die 

hoogte met die invloed van die parameters nie. 
 
8.3 Vertolking van grafieke bly steeds ‘n groot probleem.  
 
VRAAG 9 

 
9.2 Nie alle kandidate weet hoe om hierdie berekening op die sakrekenaar te doen nie. 



 
9.3 Kandidate was oor die algemeen nie vertroud met die begrip standaardafwyking nie – 

baie swak beantwoord. 
 
VRAAG 10 

 
10.4 Kandidate het nie hierdie vraag verstaan nie. 
 
VRAAG 11 

 
11.1 Kandidate was nalatig met die afsteek van punte. 
 
11.2 Kon grafiek teken, maar het nagelaat om die vraag te beantwoord. 
 
VRAAG 12 

 
12.1 Kandidate kon nie onderskei tussen die gemiddelde en die mediaan nie.  Hulle 

verstaan ook nie kwartiele nie.   
 
12.2 Swak beantwoord.  Kandidate ken nie die Interkwartielomvang nie.  Dit is  belangrik 

dat kandidate nie slegs geleer moet word hoe om diagramme te teken nie, maar ook 
hoe om hulle te interpreteer. 

 
12.3 Baie kandidate het gedink dat die getal studente in die verskillende kwartiele verskil. 

Hulle redeneervermoë was swak, moontlik weens swak voorbereiding – of selfs 
verkeerde onderrig.  Skeefheid en eindpunte benodig aandag. 


