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OEFENVRAESTEL      VRAESTEL 1 
WISKUNDE GRAAD 11     TOTAAL: 150 PUNTE 

INSTRUKSIES 

1. Hierdie is SLEGS ’n oefenvraestel met voorbeelde van die tipe vrae wat in ’n graad 

11-jaareindvraestel verwag kan word. Daar is dus 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. Die normale vereistes is dat die leerder alle antwoorde na TWEE DESIMALE PLEKKE 

afrond waar dit van toepassing is. 

3. 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: 40 punte 

 

1.1 Los op vir 𝑥: 

 

 1.1.1 18𝑥2 + 9𝑥 − 5 = 0       (3) 

 1.1.2 𝑥 =
2

(𝑥−1)
− 9        (4) 

1.1.3 𝑥2 + 2𝑥 ≤  − 1  

(Dui ook die grafiese oplossing aan en die finale oplossing in  

intervalnotasie)        (4) 

 1.1.4 3𝑥 −
3−𝑥

27
=  2.3𝑥−1        (5) 

 1.1.5 𝑥2 − 2𝑥 −
6

2(𝑥2−2𝑥)
= 2       (7) 

 

1.2 Gegee: 
4𝑥−1+4𝑥+1

17.12𝑥  en 4𝑡 = 3−𝑥, gee die uitdrukking in terme van t.  (5) 

 

1.3 Vereenvoudig die volgende uitdrukkings: 

 1.3.1 
√80+ 4

−√45− 3
         (2) 

 1.3.2 √√√𝑥
84

         (3) 
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1.4 Los op vir 𝑥 en 𝑦 as 

 3𝑦 =  81𝑥  en  𝑦 = 𝑥2 − 6𝑥 + 9      (7) 

 

___________________________________________________________________________ 

VRAAG 2: 17 punte 

2.1 Gegee 𝑦 =
√𝑥+1

𝑥−5
  en −10 ≤ 𝑥 ≤ 10 

 2.1.1 Vir watter waarde van 𝑥 is 𝑦 ongedefinieerd?     (1) 

 2.1.2 Vir watter waardes van 𝑥 is 𝑦 rasionaal?     (3) 

 

2.2 Beskou die volgende inligting en antwoord die vrae wat volg: 

𝐺 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

𝑏2 − 4𝑎𝑐 = 4 

𝑎 − 3 = 𝑐 

2𝑎 + 2 = 3𝑐 − 1 

 2.2.1 Watter funksie is deur die bostaande inligting gegee?    (1) 

 2.2.2 Wat is die aard van die wortels van die funksie?    (2) 

 2.2.3 Bereken die waardes van 𝑎, 𝑏 en 𝑐.      (6) 

 

2.3 As (𝑥 − 𝑏)2 = 15, bereken die waarde van 3𝑥2 − 6𝑏𝑥 + 3𝑏2 + 14.   (4) 

______________________________________________________________________ 

 

VRAAG 3: 20 punte 

3.1 Janet het geld gemaak deur familievriende se kinders oor die vakansie op te pas. Sy 

besluit om die geld te belê in ’n rekening met ’n rentekoers van 12,8% per jaar, maandeliks 

saamgestel. 

 3.1.1 Bereken die effektiewe rentekoers.      (2) 

3.1.2 As Janet hoop om oor 4 jaar R10 000 te spaar, hoeveel geld sou sy moes 

belê?           (3) 

3.1.3. Janet het aan die begin net R4 000 gehad. Sy het besluit om deur die jaar 

kinders op te pas en die geld in die rekening te deponeer. Sy het in Januarie 2017 die 

eerste R4 000 gedeponeer. In Februarie 2018 kon sy weer R5 300 deponeer.  
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In September 2018 moes sy ongelukkig R2 750 onttrek weens die feit dat sy haar pa 

se kar gestamp het en dit moes herstel. In Januarie 2019 maak sy die laaste deposito 

voordat sy universiteit toe gaan – ’n bedrag van R1 300.  

Bereken of Janet haar doel van R10 000 bereik het aan die einde van die 

vierjaartydperk.         (7) 

 

3.2 Francois het vir sy sestiende verjaarsdag ’n poegie gekry. Die poegie was R15 000 werd 

toe dit gekoop is. Die depresiasiekoers van die poegie is 9,8% per jaar teen verminderende-

saldo-waarde.  

 3.2.1 Bereken die waarde van die poegie teen die tyd dat Francois 18 is.  (3) 

 3.2.2 Teken ’n rowwe skets van die grafiek wat die waardevermindering  toon. Dui 

twee punte op die grafiek aan.       (3) 

3.2.3 Francois wil die geld wat hy vir sy poegie kry, gebruik as deposito op ’n kar. Die 

kar wat hy wil hê, kos R79 000. Die verkoper vereis ’n deposito van 15%. Het Francois 

genoeg geld vir die deposito?        (2) 

______________________________________________________________________ 

Vraag 4: 18 punte 

4.1 Gegee:  2 ; 𝑥 ; 2𝑥 + 1 ; 4𝑥 

4.1.1 Bereken die waarde van 𝑥, en so ook die waarde van elke term as die ry ’n 

tweede konstante verskil het.       (6) 

4.1.2 Bereken die 500ste term van die ry.      (6) 

 

4.2.  

 

 

4.2.1 Gee die patroon (5 terme) wat gevorm word vir: 

 a) Die aantal swart blokkies 

 b) Die aantal wit blokkies 

 c) Die totale aantal blokkies       (3) 

4.2.2 Bereken die nde term van die totale aantal blokkies in die eenvoudigste vorm.

        (3) 

___________________________________________________________________________ 
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Vraag 5: 31 punte 

5.1 Jaco en sy vriende besluit om ’n staptoer te doen van een kant van die berg na die 

ander. Die berg neem die vorm van ’n parabool aan in die vorm 𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑝) + 𝑞.  

Die berg se hoogste punt is 85 m. Die horisontale afstand wat die seuns aflê is 3 km.  

 

5.1.1 Teken die parabool. Dui die draaipunt en 𝑥-afsnitte aan.   (5) 

5.1.2 Bereken die formule vir die bostaande grafiek.    (3) 

5.1.3 Bereken Jaco se hoogte (in m) as hy 60% van die roete klaar gestap het. (3) 

5.1.4 Bereken die gemiddelde gradiënt van die opdraande wat die seuns gestap het.

            (2) 

5.1.5 Bepaal die spoed wat die seuns gehandhaaf het as hulle die roete in 1 uur en 

 45 minute voltooi het. Gee jou antwoord in km/h.     (2) 

5.2 Beskou die onderstaande funksies en beantwoord die vrae wat volg: 

𝑓(𝑥) =
2

𝑥−3
− 1   𝑔(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑐 
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5.2.1 Gee die vergelykings van die asimptote van 𝑓.      (2) 

 5.2.2 Gee die waardeversameling van 𝑓.      (2) 

 5.2.3 Bereken die waardes van 𝑚 en 𝑐 as die inklinasiehoek van 𝑔 76° is.  

 Rond jou antwoorde af na die naaste heelgetal.     (3) 

 5.2.4 Bereken die koördinate van A en C.      (6) 

 5.2.5 Vir watter waardes van 𝑥 is 𝑔(𝑥) ≥ 𝑓(𝑥)?     (3) 

______________________________________________________________________ 

Vraag 6: 24 punte 

6.1 Armand is ’n beesboer. Hy het 300 melkbeeste op sy plaas. Hy maak die volgende  

opname: 

 130 beeste is heeltemal swart 

 110 beeste is heeltemal bruin 

 Geen beeste het beide swart en bruin in hul pels nie 

 5 beeste is heeltemal wit 

 Die res van die beeste is ’n kombinasie van wit en swart of wit en bruin, maar daar is 

5 meer wit en bruin beeste as wit en swart. 

 6.1.1 Teken die bostaande in ’n Venndiagram aan.     (4) 

 6.1.2 Bereken die getal van elke soort van die beeste wat meer as een kleur pels het.

            (3) 

6.1.3 Bereken die waarskynlikheid dat ’n bees wat gekies word, nie heeltemal wit is 

nie.           (3) 

6.2 In Hannah se skool moet leerders aan die einde van graad 9 hul vakke soos volg kies: 

 Hulle moet eers kies tussen Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid. 

 Hulle moet dan kies tussen Fisiese Wetenskappe, Lewenswetenskappe, Geografie, 

Rekeningkunde en IT, maar hulle mag nie Fisiese Wetenskappe of IT neem as hulle 

nie Wiskunde gekies het nie. 

 Hulle moet ook ’n derde vak kies uit die bogenoemde, en mag natuurlik nie ’n 

vakkeuse herhaal nie. 

 Hannah is in ’n kunsskool. Hul laaste vak is ’n keuse tussen Kuns en Grafiese 

Ontwerp. 

6.2.1 Teken die bostaande in ’n boomdiagram aan.     (10) 

6.2.3 Hoeveel moontlike vakkeuses is daar?     (2) 

6.2.3 Wat is die waarskynlikheid dat ’n leerder se vakkeuse glad nie Rekeningkunde 

insluit nie?         (2) 

___________________________________________________________________________ 
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