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VERBRUIKERSTUDIES

Beste leerder van graad 12 Verbruikerstudies

Welkom by VerbruikerStudies bladsy. Hier deel ons 'n paar 
aspekte wat jy kan help om voor te berei vir die eindeksamen.

Inhouds -kontrolelys
Gebruik die volgende kontrolelys om te verseker dat jy studeer 
hetal die onderwerpe wat volledig in die 2021 Recovery ATP en 
2021 eksamenriglyne genoem word.

1.  Die Verbruiker 
 À Finansiële en kontraktuele aspekte van verbruikers
 À Die implikasie van belasting, rentekoerse en inflasie op 
voedselkoste, klere, behuising en meubels

 À Volhoubare verbruik van water en elektrisiteit
 À Verantwoordelikhede van munisipaliteite en gemeenskappe

2. Voedsel en Voeding
 À Die voorkoming en bestuur van 'n bestaande 
voedselverwante gesondheidstoestand.

 À Daar is TWEE gesondheidstoestande en DRIE 
eetversteurings om vir hierdie jaar te studeer.
-   Voedselallergieë
-   Suiwel- en glutenintoleransie.

 À Eetversteurings:
-  Anoreksie,
-  Bulimie
-  Vetsug

 À Voedselgedraagde siektes:
-  Gastro-enteritis, hepatitis A (infektiewe geelsug) 
- E-coli infeksie en TB.

 À Voedsel bymiddels
 À Voedseletikettering as 'n bron van inligting
 À Voedselverwante verbruikerskwessies

3. Kleding
 À Mode en die rol van voorkoms in die werkwêreld
 À Die modesiklus en huidige modeneigings vir jong 
volwassenes

 À Basiese klerekasbeplanning vir die werkswêreld
 À Verbruikerskwessies rakende klere en tekstiele

4. Behuising en Interieur
 À Verskillende opsies vir die verkryging van behuising
 À Finansiering hou verband met die koop van 'n huis
 À Die keuse van huishoudelike toestelle
 À Finansies en kontrakte verwant koop meubels en 
huishouding toestelle.  

LW: Ontwerpelemente en -beginsels (Gr.11 -inhoud)
 À Toepassing van ontwerpelemente en beginsels wanneer 
beplanning 'n klerekas vir die werkwêreld.

5. Entrepreneurskap
 À Produksie en bemarking van 'n produk
 À Faktore wat effektiewe produksie beïnvloed 
 À Vereistes vir kwaliteit produkte
 À  Die ontwikkeling van 'n bemarkingsplan volgens na die 5P 
Bemarking strategieë

 À Evaluering van die volhoubare winsgewendheid van 'n 
onderneming.

Evaluering
Skoolgebaseerde assessering (SBA) 100 punte   (25%)

Kwartaal 1
 À Toets 50-100 punte (75%)
 À 3 Praktiese lesse   (25%)

Kwartaal 2
 À 3 Praktiese lesse  (25%)
 À Junie Eksamens  (75%)

Kwartaal 3
 À September eksamen  200 punte (100%)

Praktiese assesseringstaak  (PAT) 
 À Dit is 'n formele eksterne eksamen
 À 1 Praktiese eksamen 100 punte (25%) 

NB. Verpligte: As jy nie jou PAT -eksamen aflê nie, lei dit tot 'n 
Onvolledige resultaat en jy moet die PAT die volgende jaar doen 
om jou matrieksertifikaat te ontvang.

Uitleg van die finale vraestel

3 ure Punte

Vraag 1: Kort Vrae 40

Vraag 2: Die Verbruiker 40

Vraag 3: Voedsel en Voeding 40 

Vraag 4: Kleding 20

Vraag 5: Behuising 20 

Vraag 6: Entrepreneurskap 40 

Die formaat 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 Elke vraag dek die verskillende kognitiewe vlakke 
van maklik tot 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.

Wenke vir suksesvolle eksamens
 À Bestudeer al die onderwerpe deeglik.
 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 en peel metode om vrae te ontleed en te 
formuleer

 À Tydsbestuur: Puntetoekenning bepaal die tyd wat aan die 
vraag bestee word en hoeveel om te skryf.

 À Moenie leë spasies agterlaat nie. As jy nie die regte 
antwoord weet nie, skryf iets.

 À Bly op hoogte van aktuele verbruikerskwessies binne 
die gemeenskap en land wat relevant is vir enige van die 
onderwerpe oor verbruikerstudies

Sny en skil strategie
https://drive.google.com/file/d/1Tc14y3WT_
KSEOYKX56o0omJT2WxHVQUb/
view?usp=sharing




