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OEFENVRAESTEL       VRAESTEL 1 

WISKUNDE GELETTERDHEID GRAAD 10   75 PUNTE 

INSTRUKSIES 

1. Hierdie is SLEGS ’n oefenvraestel met voorbeelde van die tipe vrae wat n ’n Gr 10- 

jaareindvraestel verwag kan word. Dus is daar geen tyd aan verbonde nie. Gewoonlik 

sal ’n leerder 2 uur kry vir so ’n vraestel. Vir oefendoeleindes word dit aanbeveel dat 

leerders eerder stadiger en met meer aandag deur die vrae werk. 

2. Leerders word aangemoedig om op te let na hul skryfwyse – maak seker dat dit wat 

geskryf is, WISKUNDIG KORREK is. Waar leerders onseker is, sal die memorandum as 

’n voorbeeld dien. 

VRAAG 1: 18 Punte 

Amika se ma verjaar en sy wil vir haar koekies bak. Amika kry die volgende resep op die internet: 

Tannie Bettie se Sjokoladekoekies 

Bestanddele:     Metode: 

3

4
 koppie strooisuiker   1. Verhit die oond na 375°F. 

3

4
 koppie bruinsuiker   2. Meng die suiker, botter, vanielje en eier in ‘n bak. 

1 koppie botter    3. Voeg die meel, koeksoda en sout, stadig by. 

Een teelepel vanielje   4. Voeg die sjokoladestukkies laaste by. 

1 eier     5. Meng totdat die deeg ‘n stywe bol maak. 

9

4
 koppies bruismeel   6. Maak ronde bolletjies van omtrent 2 cm in deursneë. 

1 teelepel koeksoda   7. Plaas die bolletjies in ‘n pan, 20 mm uitmekaar en  

1

2
 teelepel sout        20mm vanaf die rand van die pan. 

60 g sjokoladestukkies   8. Bak vir 
1

6
 van ‘n uur 

NUTTIGE INLIGTING: 

℃ =
(℉−32)×5

9
  1 koppie = 250 ml 1 teelepel = 5 ml 5ml meel = 3 g 

1ml sout = 1,15 g 5ml suiker (strooi of bruin) = 4 g   10ml botter = 9 g 
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1.1 Amika se oond werk in grade Celsius. Na hoeveel grade Celsius moet sy die oond verhit? (2) 

1.2 Amika se oondpan is presies so groot soos ’n A4 papier. Gebruik jou liniaal om die dimensies van 

die oondpan in mm te gee.         (2) 

1.3 Hoeveel bolletjies deeg (koekies) kan Amika op die oondpan pas?    (4) 

1.4 Bereken die koste van een baksel koekies deur die volgende tabel te voltooi: 

 

Bestanddeel Prys per eenheid 
in die winkel 

Prys per ml / g Hoeveelheid 
nodig per 

baksel 

Prys per baksel 

Strooisuiker R22,99 vir 500 g R0,05/g 250 ml ÷ 5
= 50 
50 × 4
= 200 g 

200 g × R0,05
= 𝐑𝟏𝟎 

Bruinsuiker R36,00 vir 500 g R0,07/g  
 
 

 

Botter R57,95 vir 500 g R0,12/g  
 
 

 

Vanielje R16,59 vir 100 ml R0,17/ml  
 
 

 

Eier R88,99 vir 30 R2,97/eier  
 
 

 

Bruismeel R14,95 vir 500 g R0,03/g  
 
 

 

Koeksoda R32,00 vir 30 ml R1,07/ml  
 
 

 

Sout R7,99 vir 500 g R0,02/g  
 
 

 

Sjokolade stukkies R13,99 vir 80 g R0,17/g  
 
 

 

TOTAAL     

            (10) 
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VRAAG 2: 11 Punte 

Beskou die volgende waterrekening en beantwoord die vrae wat volg. 

 

2.1 Teen wanneer moet die rekening betaal wees?      (1) 

2.2 In watter munisipaliteit is die mense woonagtig?      (1) 

2.3 Hoeveel water het die mense in die maand van Desember gebruik?    (2) 

2.4 Wat was die gemiddelde waterverbruik van die mense vanaf Julie tot Desember?  (3) 

2.5 Noem twee maniere waarop die rekening betaal kan word.     (2) 

2.6 Vir watter maand se waterverbruik is die rekening? Hoe weet jy?    (2)  
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Vraag 3: 17 Punte 

3.1  Bertus is in Graad 8 en wil spaar vir ’n seevakansie saam met sy ouers. Hy het Saterdae en 

Sondae by die apteek gewerk teen R20 per uur. Hy het gewerk van 9 uur in die oggend tot 2 uur in 

die middag. Hy wou net werk totdat hy R2 000 gemaak het. Hoeveel naweke moes Bertus werk?   (3) 

3.2 Bertus het besluit om R1 000 te gebruik vir die vakansie en die ander R1 000 in die bank te belê 

tot aan die einde van sy matriekjaar. 

3.2.1 Bertus belê die geld in ’n rekening vat 12% rente per jaar trek. Wat beteken die woord rente in 

hierdie geval?           (2) 

3.2.2 Voltooi die volgende tabel om te bereken hoeveel geld in die rekening sal wees aan die einde 

van Bertus te matriekjaar.         (5)

  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Hoekom verskil die bedrag van die rente elke jaar?  Wat word hierdie tipe rente genoem? (2) 

3.2.4 Wat is die totale rente verkry oor die 5 jaar?      (2) 

3.2.5 Hoeveel rente sou verkry word as 12% enkelvoudige rente aan die rekening toegeken was? (3) 

 

Vraag 4: 15 Punte 

Bertus gaan van die R1 000 wat hy gespaar het vir die vakansie, gebruik om saam met sy nefies die 

krieket tussen Suid-Afrika en India by Kingsmead Krieketstadion in Durban te gaan kyk. Bertus gaan 

soek die gemiddelde lopies wat in die laaste toetsreeks deur van die Suid-Afrika se spelers 

opgeteken is. 

Die inligting wat hy verkry is as volg: 

  

 Rente verkry Saldo 

Openingsaldo  R1 000,00 

Einde Gr 8 R120,00 R1 120,00 

Einde Gr 9 R134,40 R1 254,40 

Einde Gr 10 R150,53 R1 404,93 

Einde Gr 11 (a) R1 573,52 

Einde Gr 12 (b) (c) 
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Speler Gemiddelde lopies aangeteken 

Q de Kock 60 

H Amla 25 

F du Plessis 50 

R Rossouw 76 

J Duminy 40 

D Miller 97 

F Behardien 30 

D Pretorius 15 

A Phehlukwayo 66 

 

4.1 Bereken die gemiddelde aantal lopies wat as ’n span aangeteken word en rond jou antwoord af 

na die naaste heelgetal.            (3) 

4.2 Bereken die mediaan.           (2) 

4.3 Bereken die omvang van die data.          (2) 

4.4 Teken ’n grafiek waar die spelers se gemiddeld vergelyk kan word met die span se gemiddeld. (8) 

 

Vraag 5: 14 Punte 

Bertus en sy ouers woon in Kaapstad , maar gaan met vakansie na Natalia Beach Resort in KwaZulu-

Natal. Hulle gaan op die webwerf en kry ’n kaart met padaanwysings. Beantwoord die volgende vrae 

deur gebruik te maak van die inligting op die onderstaande kaart. 
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5.1 As Bertus-hulle vlieg tot op OR Thambo en van Johannesburg af deur Pietermaritzburg ry, 

verduidelik watter paaie hy moet volg om by Natalia Beach resort uit te kom.   (2) 

5.2 Volgens die kaart, wat is die naaste publieke strand aan Natalia Beach Resort?  (1) 

5.3 As Bertus se ouers noord op die N2 ry, beweeg hulle in rigting na …    (1) 

5.4 Bertus wil bereken hoe lank dit gaan vat om by Natalia Beach Resort uit te kom. Hy toon sy 

berekeninge as volg: 

Reis van ….  Gemiddelde Spoed Afstand Tyd 

Die huis na die 
lughawe 

75 km/h 50 km 2

3
 van ’n uur 

Kaapstad Lughawe na 
OR Thambo (JHB) 

700 km/h 1400 km (a) 

Johannesburg na 
Durban 

110 km/h 550k m (b) 

Durban na Natalia 95 km/h (c) 1

2
uur 

SPOED = AFSTAND ÷TYD 

5.4.1 Hoe ver is dit vanaf Durban na Natalia Beach resort?     (2) 

5.4.2 Hoe lank is die totale reis vanaf die huis Natalia Beach Resort? Gee jou antwoord in ure en 

minute.            (5) 

5.4.3 Bertus hoop om teen 3uur die middag al daar te wees, want hy wil in die see swem. Neem in ag 

dat die familie beplan om twee keer langs die pad te stop vir 15 minute elke keer. Neem ook in ag 

dat die familie ’n uur VOOR hul vlug op die lughawe moet wees. Hoe vroeg moet hulle by die huis ry 

om 3 uur by die oord aan te kom? Is dit realisties?      (3) 

__________________________________________________________________________________ 

Verwysings: 

https://www.bettycrocker.com/recipes/ultimate-chocolate-chip-cookies/77c14e03-d8b0-4844-

846d-f19304f61c57 

https://www.sport24.co.za/Cricket/Proteas/player-ratings-glowing-reviews-for-proteas-20161013 

 


