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LEWENSWETENSKAPPE PROGRAM VIR GRAAD 12 
 

Datum Tyd Onderwerpe 

Maandag  
4 Mei 2015 

15:00 – 16:00 

 
Hipotese toetsing 

• Veranderlikes 

• Geldigheid en 
betroubaarheid 

Donderdag  
18 Junie 2015 

15:00 – 16:00 
 
Genetiese kruisings 
 

Donderdag 
6 Augustus 2015 

15:00 – 16:00 
 
Sintuigorgane 
 

 
Donderdag  

10 September 2015 
 

15:00 – 16:00 

 
Menslike evolusie 
 

 

 



Lewenswetenskappe Telematics bronne 3 April tot September 2015 

  

Kopiereg voorbehou                                                                                                                   Blaai om asseblief 

 

Hipotese toetsing 
 
Onderwysers in Grade 10, 11 en 12 moet seker maak dat hulle SGA take ‘n ondersoek 
insluit wat vaardigheid 7 beklemtoon. Spesiale aandag moet aan die volgende gegee 
word: 
 

➢ die formulering van ‘n hipotese; 
➢ afhanklike en onafhanklike veranderlikes; 
➢ voorsorgmaatreëls; 
➢ betroubaarheid; en 
➢ geldigheid. 

 
Wat is ‘n hipotese? 
 
‘n Hipotese is ‘n poging om sommige waarnemings of gebeure te verduidelik deur enige 
inligting wat huidiglik beskikbaar is, te gebruik. 
 
Hoe om ‘n hipotese te formuleer 
 
‘n Hipotese moet: 
 
(a) uit twee veranderlikes bestaan (afhanklike en onafhankile veranderlikes); 
(b) die verwantskap tussen die twee veranderlikes aandui; 
(c) toetsbaar wees; en 
(d) die onafhanklike veranderlike eerste (oorsaak) noem en dan die afhanklike  
 veranderlike (effek). 
 
‘n Voorbeeld van ‘n hipotese vraag. 
 

 
Die peppermot, Biston betularia, het twee fenotipes vir liggaamskleur, donker (swarterig) 
en ligte (witterig).  Die stamme van die bome waarop die motte rus, is swart in 
besoedelde omgewings in vergelyking met die witterige stamme van bome in 
onbesoedelde omgewings.  In beide besoedelde en onbesoedelde omgewings, is voëls 
die predatore van die motte. ‘n Ondersoek is uitgevoer om die aantal donker of ligte motte 
teenwoordig in besoedelde en onbesoedelde omgewings te bepaal, deur gebruik te maak 
van monsterversamelings-tegnieke. 
 

 
Formuleer ‘n hipotese vir bostaande ondersoek. 
 
Meer √/ minder donker peppermotte √/ ligte peppermotte oorleef in die besoedelde √/ 
onbesoedelde omgewing 
 
OF 
 
Geen verskil √ in die aantal donker √ / ligte peppermotte wat oorleef in beide √ 
omgewings 
 
Onderwysers behoort ook leerders te onderrig om te kan onderskei tussen geldigheid en 
betroubaarheid in wetenskaplike ondersoeke, omdat die beginsels van geldigheid en 
betroubaarheid fundamentele hoekstene van die wetenskaplike metode is.  
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Wat is betroubaarheid? 
 
➢ Die idee agter betroubaarheid is dat enige betekenisvolle resultate van ‘n ondersoek 

moet meer as ‘n eenmalige bevinding en ook herhaalbaar wees. 
➢ Ander navorsers moet instaat wees om presies dieselfde eksperiment, onder dieselfde 

toestande uit te voer, en dieselfde resultate te genereer.  
➢ Dit sal die bevindings van die eksperiment versterk en verseker dat die wye  

wetenskaplike gemeenskap die hipotese aanvaar. 
➢ Vrae wat van leerders vereis om te noem hoe die betroubaarheid van ondersoeke 

verbeter kan word, is die volgende antwoorde toepaslik: 
Herhaal die ondersoek OF vergroot die monstergrootte. 

 
Wat is geldigheid? 
 
➢ Vrae oor geldigheid verwys hoe die eksperiment/ondersoek uitgevoer word. Dit is 

belangrik dat al die faktore/veranderlikes gekontroleer word, behalwe die 
veranderlike/faktor wat getoets word. 

➢ Die monsters moet ewekansig gekies word. 
➢ Die ontwerp van die ondersoek moet toepaslike wees. 
➢ Geldigheid verwys of die wetenskaplike navorsingsmetode gebruik met die toepaslike 

graad van sorgvuldigheid en toewyding uitgevoer is. 
➢ In vrae wat van leerders vereis om sekere faktore voor te stel wat ‘n invloed mag hê 

op die geldigheid van ‘n ondersoek, sal die antwoorde fokus op die kritiek van die 
wetenskaplike proses, byvoorbeeld, sekere faktore/veranderlikes wat nie gekontroleer 
is nie tydens die uitvoering van die ondersoek nie. 
 

Voorbeeld van ‘n vraag 
 

Daar is variasie in die vlerklengte van vrugtevlieë (Drosophila melanogaster). 
Party het lang vlerke en kan vlieg terwyl ander kort vlerke het en nie kan vlieg 
nie. 
'n Ondersoek is gedoen om te bepaal watter vlieë onder sekere omstandighede sal 
oorleef. 
 
Die volgende stappe is uitgevoer: 
1. Vyf vlieë met kort vlerke en vyf vlieë met lang vlerke is in 'n fles geplaas. 
2. Voedsel is op die bodem van die fles geplaas. 
3. Die deksel van die fles het lugvloei toegelaat. 
4. Taai papier is aan die bokant van die fles gehang. Vlieë wat aan die papier vassit,  

het gevrek. 
5. Die apparaat is vir 24 uur laat staan. 

 
Die resultate van die ondersoek word in die diagram hieronder getoon. 
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1 Formuleer 'n hipotese vir die ondersoek.      (3) 
2 Verduidelik waarom dit nodig is om openinge vir lugvloei te hê.  (3) 
3 Noem TWEE maniere waarop die betroubaarheid van die ondersoek  

verbeter kan word.          (3) 
4 Behalwe vir die opening vir lugvloei, verduidelik TWEE ander voorsorg- 

maatreëls wat vir hierdie ondersoek getref moet word.    (4) 
 
GENETIESE KRUISINGS 
 
Kernkonsepte 
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TEMPLAAT VIR GENETIESE KRUISINGS 
 

 
Voorbeeld (Bestudeer die vraag en die stappe op die volgende bladsy) 
 

Antwoord op die vraag oor genetiese kruising 
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Oorerwing van geslagsgekoppelde kenmerke 
 
Geslagsgekoppelde kenmerke is kenmerke wat op die geslagschromosome gedra word. 
 
Voorbeeld van ‘n vraag 
 
Hemofilie is ’n geslagsgekoppelde oorerflike siekte wat a.g.v. ’n resessiewe alleel op die 
X-chromosoom (Xh) voorkom. ’n Normale pa en heterosigotiese ma verwek kinders. Stel 
’n genetiese kruising van die moontlike genotipes en fenotipes van hul kinders voor. 
Die allele vir hemofilie word as ’n ‘superscript’ op die geslagschromosome aangedui, bv. 
XHXH (normale vrou), XHXh (draer/heterosigotiese normale vrou), XhXh (vrou met 
hemofilie), XHY (normale man), XhY (man met hemofilie).
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Antwoord op die bostaande vraag 
 

 
 

Dihibriede kruising 
 
• ’n Dihibriede kruising behels die oorerflikheid van twee eienskappe. Mendel 

verduidelik  die resultate van die dihibriede kruisings volgens sy Wet van 
Onafhanklike Sortering. 

• Volgens die Wet van Onafhanklike Sortering, skei die allele van ’n geen vir een  
eienskap onafhanklik van die allele van ’n geen vir ’n ander eienskap. Die allele vir die 
twee gene sal gevolglik lukraak bymekaarkom tydens gameetvorming. 

• Dit beteken dat die twee eienskappe onafhanklik van mekaar na die nageslag 
oorgedra word. 

• Die bogenoemde wet is slegs van toepassing as die gene vir die twee eienskappe nie 
• op dieselfde chromosoom geleë is nie. 
 

Voorbeeld van ‘n vraag oor dihibriede kruising  
 
In ertjieplante is die alleel vir lang plante (T) dominant en die alleel vir kort plante (t) 
resessief. Die alleel vir pers blomme is dominant (P) en die alleel vir wit blomme is 
resessief (p). Twee plante, heterosigoties vir beide lang plante en pers blomme word 
gekruis. 
 
Stappe wat jy moet volg om ‘n dihibriede kruising uit te werk: 
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SINTUIGORGANE 
Strukture van die oog 

 
Oogakkommodasie 
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Pupilmeganisme 
 

 
 
Struktuur en funksies van die oor 

 
Gehoor 
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Balans 
 

1. Die kristae in die halfsirkelvormige kanale word gestimuleer deur veranderinge in die 
rigting en spoed van die kop se beweging 

2. Die makulas in die sakkulus en utrikulus word deur veranderinge van die kop se 
posisie gestimuleer 

 
Wanneer gestimuleer, omskep die kristae en makulas die prikkel wat ontvang is in senu-
impulse. Die senu-impulse word met die gehoorsenuwee aan die serebellum oorgedrae 
vir interpretasie. Die serebellum stuur impulse na die skeletspiere om die liggaamsbalans 
te handhaaf of te herstel. 
 
MENSLIKE EVOLUSIE 
 
Onderstaande diagram vertoon die kenmerke van die mens wat dieselfde of soortgelyk 
is aan die van die Afrika-ape. 
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Die onderstaande tabel illustreer die anatomiese verskille tussen die mens en die Afrika-
ape 
 

 
 
 

 
 
‘Uit Afrika’-hipotese 
 
Die ‘Uit Afrika’-hipotese’ stel dat die moderne mens in Afrika ontwikkel het en daarna na 
ander kontinente migreer het. 
 
Die volgende bewyse word voorgehou om hierdie hipotese te ondersteun: 
• Die oudste fossiele van australopithecines/Homo habilis/ tweevoetige organismes is in  
   Afrika gevind. 
• Die oudste fossiele van Homo erectus is in Afrika gevind. 
• Analise van mutasies in mitokondriese DNA toon dat die oudste vroulike voorouer van 
  die mens uit Afrika kom. 
• Analise van mutasies op die Y-chromosoom toon dat die oudste manlike voorouer van 
  die mens uit Afrika kom.  
 
Filogenetiese stamboom 
 
’n Filogenetiese stamboom of (evolusieboom) verteenwoordig die evolusionêre 
verwantskappe tussen ’n groep of groepe organismes. Die ‘takke’ van die boom 
verteenwoordig die nakomelinge (dikwels spesies) en die punte van vertakking die 
gemeenskaplike voorouer van die nakomelinge. 
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Interpreteer ‘n filogenetiese stamboom 
 

 
 
 

 
 
 


