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GASVRYHEIDSTUDIES

Beste leerder van graad 12 -Gasvryheidstudies
Welkom by Hospitality Studies -bladsy. Hier deel ons 'n paar 
aspekte wat jou kan help om voor te berei vir die eindeksamen.

Inhouds -kontrolelys
Gebruik die volgende tabelle as 'n kontrolelys om te verseker 
dat jy al die onderwerpe wat in die 2021 Recovery ATP en 2021 
eksamenriglyne genoem is, volledig bestudeer het.

Uitleg van die vraestel en onderwerpe

Afdeling A: V1: 40
Kort vrae (alle 
onderwerpe)
• Veelvuldige keuse 

Bypassend
• Een woord/term
• Uitsoek /

Identifikasie
• Herrangskik

Afdeling C: V3 en 
V4 (30x2)
Voeding en spys-
kaartbeplanning
• Beginsels van 

spyskaartbeplan-
ning

• Bestanddele wat 
allergiese reaksies 
veroorsaak

• Skemerkelkonthale
• Kosteberekening

Voedselprodukte
• Chouxpasta
• Tertdeeg
• Vleis
• Gepreserveerde 

voedsel
• Vegetariese voedsel
• Nageregte
• Gelatien

Afdeling B: V2: 20
Kombuis- en restau-
rantbedrywighede•
• Kombuis en restau-

rant bedrywighede
• Professionaliteit in 

die Gasvryheids-
bedryf

• Rekenaarbedry-
wighede in die 
Gasvryheidsbedryf

• Higiëne, veiligheid 
en sekuriteit

Higiëne
• Voedselsiektes

Afdeling D: V5 & 
6 (40x2)
Sektore en loopbane
• Die Gasvryheidsin-

dustie se bydrae tot 
die Suid-Afrikaanse 
ekonomie .

• Loopbane in die  
Gasvryheid industrie .

• Selfindien neming
• Bemarking

Voedsel- en drank-
bediening
• Voorbereiding van 

lokale en dek van 
tafels vir formele 
viergang-maaltye .

• Klassifikasie van 
wyntipes

• Nie-alkoholiese 
drankies en ske-
merkelkies

Die vraestel
 À Die uitleg van die papier is dieselfde as die een aan die 

linkerkant.

In afdeling A
 À Verwag dat jy kort vrae oor al die onderwerpe sal sien.
 À Die vrae is maklik of matig, en bevat drie kognitiewe vlakke.

Afdelings B, C en D
Die aard van die vrae

 À Identifikasie van prente/ tekeninge/ foto's (brongebaseerde 
antwoorde)

 À Analise/ interpretasie van illustrasies/ grafieke/ tabelle  
met data

 À Medium-antwoord vrae
 À Vrae met lang reaksie
 À Vrae begin maklik, word matig moeilik en dan moeilik. 

Daarom moet jy weet hoe jy op elke vraag moet reageer 
deur te kyk wat die instruksiewerkwoord van jou vereis en 
die kennis wat jy moet ken om behoorlik te reageer.

Assesseringsvereistes
Skoolgebaseerde assessering (SBA)

Kwartaal 1 Gewigswaardes

Maart toets 75%

Praktiese lesse (4) 25%

Kwartaal 2

4 praktiese lesse 
Junie Eksamens

25%
75%

Kwartaal 3

September eksamen 100%

Praktiese assesseringstaak (PAT) 100%

1 PAT eksamen
Verpligte - As jy nie jou PAT -eksamen afl  nie, lei dit tot 'n 
ONVOLLEDIGE resultaat en jy moet die PAT die volgende 
jaar doen om jou matrieksertifikaat te ontvang.

Wenke vir suksesvolle eksamens
 À Bestudeer al die onderwerpe in detail.
 À Ken vakspesifieke konsepte en terminologie
 À Lees die instruksies sorgvuldig deur.
 À Ontleed die aksiewerkwoorde en bepaal wat van jou 

verwag word.
 À Gebruik die Trim- Tegniek om vrae te ontleed.
 À Tydsbestuur: Puntetoekenning bepaal die tyd wat aan die 

vraag bestee word en hoeveel om te skryf.
 À Skryf antwoorde in die korrekte volgorde neer, bv. Stappe in 

'n resep, wyn bedien, krummel, brood aanbied, ens.
 À Moenie le  spasies agterlaat nie. As jy nie die regte 

antwoord weet nie, skryf enige iets.
 À Hou tred met die huidige tendense in die bedryf wat 

relevant is vir gasvryheidstudies.
TRIM-Tegniek
https://drive.google.com/file/
d/1Tc14y3WT_KSEOYKX56o0omJT-
2WxHVQUb/view?usp=sharing




