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OEFENVRAESTEL       VRAESTEL 2 
WISKUNDE GRAAD 11      TOTAAL: 150 PUNTE 

INSTRUKSIES 

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

1.1 Die onderstaande data verteenwoordig die aantal toeskouers wat tydens die mees 
onlangse rugbyseisoen die wedstryde bygewoon het. 

52 899  64 522   50 891  44 426  48 789  39 561 
 53 124  65 000  41 556  58 244  57 159  63 229 

 1.1.1 Bereken die omvang van die data.      (2) 

 1.1.2 Bereken die mediaan van die data as ’n heelgetal.    (2) 

 1.1.3 Skryf die 5-getal-opsomming van die data. Los jou antwoorde as heelgetalle.
            (4) 

 1.1.4 Bereken die interkwartiele omvang.      (1) 

 1.1.5 Bepaal of die data ’n uitskieter het, as ’n uitskieter gedefinieer word as ’n  
 getal kleiner as 𝐾1 − (1.5 × 𝐼𝐾𝑂) of ’n getal groter as 𝐾3 + (1.5 × 𝐼𝐾𝑂).  (4) 

1.1.6 Teken ’n mond-en-snor-diagram om die data voor te stel. Gebruik die diagram 
om die data te beskryf.        (6) 

1.2 Tien mense is lukraak uit de toeskouers gekies om aan die halftydkompetisie deel te 
neem. Die mense se ouderdomme was as volg: 

25 45 30 24 18 47 52 38 20 𝑥 

 1.2.1 Bereken 𝑥 as die gemiddelde ouderdom van die mense 33 is.  (3) 

 1.2.2 Bepaal die standaardafwyking.      (2) 

 1.2.3 Hoeveel mense se ouderdomme lê buite een standaardafwyking van die  
 gemiddeld?         (2) 
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1.3 By die rugbywedstryde kan mense pannekoek by die pannekoekstalletjie bestel. Die 
tannie wat by die stalletjie werk, hou rekord van die aantal bestellings vir sekere 
hoeveelhede pannekoeke. Die data word in die onderstaande histogram aangedui. 

 

 1.3.1 Teken ’n frekwensietabel van bostaande data.     (3) 

 1.3.2 Bepaal die mediaan van die data.      (3) 

 1.3.3 Watse persentasie van die mense het 10 of meer pannekoeke op ’n slag bestel?
            (2) 

_____________________________________________________________________ 
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VRAAG 2: 27 Punte 

2.1 In die onderstaande diagram is A(1; 6), B(3; 0), C(12; 3) en  D die hoeke van ’n 
trapesium. AD is parallel aan BC. E is die middelpunt van BC. Die inklinasiehoek van BC is 𝜃.  

 

 2.1.1 Bepaal die ko-ordinate van E.       (2) 

 2.1.2 Bereken die gradiënt van lyn BC.      (2) 

 2.1.3 Bereken die grootte van 𝜃.       (2) 

 2.1.4 Bewys dat AD loodreg is op AB.       (3) 

2.1.5 ’n Reguit lyn loop deur punt A, maar geen van die sye van die trapesium nie. 
Die lyn maak ’n hoek van 45° met AD. Bereken die vergelyking van die lyn. (5) 

 

2.2 In die onderstaande diagram is A(−9; 12), B(9; 9), C(−3; −9) die hoeke van ’n 

driehoek. N(𝑎; 7) is ’n punt sodat BN = 5√5. R is ’n punt op AB en S is ’n punt op BC. RNS is 
parallel met AMC en RNS loop deur die oorsprong. T lê op die 𝑥-as, regs van P.  

A�̂�𝐵 = 𝜃, 𝐴�̂�𝑂 = 𝛼,      𝐵�̂�𝑇 = 𝛽 
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 2.2.1 Bereken die gradiënt van AC.       (2) 

2.2.2 Bereken die vergelyking van die lyn RNS in standaardvorm.   (2) 

2.2.3 Bereken die ko-ordinate van punt N.      (4) 

2.2.4 Bereken die grootte van 𝜃.       (5) 

______________________________________________________________________ 

VRAAG 3: 36 Punte 

3.1 Vereenvoudig die volgende uitdrukkings sonder ’n sakrekenaar. Toon alle bewerkings. 

3.1.1 sin(180° − x) . cos(90° − x) − sin(90° − x) . cos (180° + x)   (4) 

3.1.2 sin(240°) . tan(120°) − 2 sin(315°) . cos(45°) − sec2(135°)  

as 𝐬𝐞𝐜𝛉 =
𝟏

𝐜𝐨𝐬𝛉
         (7) 

3.2 Vind die algemene oplossing vir 2sinθcosθ − sinθ = 0    en    θ ∈ [0; 90].  (4) 
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3.3 Bewys die volgende identiteite: 

 3.3.1  
sinθ+sinθcosθ

cosθ
= tanθ + sinθ       (3) 

 3.3.2  
sinα+cosα

tanα+1
= cosα        (5) 

3.3.3 Vir watter waardes van 𝛼 sal die identiteit in 3.3.2 ongedefinieerd wees? (3) 

 

3.4 Gegee dat  5tan𝑥 + 4 = 0 en 𝑥 ∈ [180°; 360°] 

 3.4.1 Dui die inligting in ’n skets aan.       (3) 

 3.4.2 Bereken 2cos (180° − 𝑥)       (4) 

 3.4.3 sin2(𝑥 − 90°) − sin2𝑥        (3) 

___________________________________________________________________________ 

VRAAG 4: 12 Punte 

4.1 In die onderstaande diagram word die grafieke van 𝑓 en 𝑔 gegee. 𝑓(𝑥) = 𝑎cos𝑥 en 
𝑔(𝑥) = sin𝑏𝑥 met 𝑥 ∈ [0; 360]. Die punt waar die grafieke kruis, word aangedui deur punt 
𝐼. 
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 4.1.1 Bereken die waardes van 𝑎 en 𝑏.      (2) 

4.1.2 Gee die amplitude van 2𝑓.       (2) 

4.1.3 Gee die waardeversameling van 𝑓 en 𝑔.     (2) 

4.1.4 Bereken die ko-ordinate van 𝐼.       (4)  

4.1.5 Gee die vergelyking van ℎ as ℎ die refleksie van 𝑔 in die 𝑥-as is.  (2) 

______________________________________________________________________ 

VRAAG 5: 18 Punte 

5.1 In die onderstaande diagram is 𝐿�̂�𝑁 = 𝛼, 𝐾�̂�𝑁 = 𝛽 en 𝐾𝐿 = 𝑥 meter. 𝐾𝐿 en 𝑀𝑁 is 
loodreg op 𝐿𝑀. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.1.1 Bewys dat 𝑀𝑁 =
𝑥sinα.cosβ

sin (α+β)
.       (6) 

 5.1.2 As dit gegee word dat 𝛼 = 76°, 𝛽 = 72°  en 𝑥 = 48 m 

  a) Bereken die lengte van MN.      (2) 

  b) Bereken die oppervlakte van ∆𝐾𝐿𝑁 as 𝐿𝑁 = 88 m.   (3) 
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5.2 Samuel beman ’n hyskraan. Van waar hy sit (A) tot die bopunt van die hyskraan (B) is 2,2 
m. Van die bopunt van die hyskraan tot by C is 2,9 m. Hoek B is 30,5°. 

Bereken �̂� , �̂�  en AC. Gebruik die onderstaande skets om jou te help.   (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

VRAAG 6: 23 Punte 

6.1 Gebruik ’n diagram om die volgende stelling te bewys: 

Die teenoorstaande hoeke van ’n koordevierhoek is supplementêr.  (5) 

6.2  In die onderstaande diagram is O die middel van die sirkel. KM en LM is raaklyne wat die 

sirkel raak by K en L. T is ’n punt op die omtrek. Ô1 = 106°. 



Graad 11 Oefenvraestel: Vraestel 2  Opgestel vir LitNet deur Jeanne-Mari du Plessis 

8 

 

 6.2.1 Bereken die grootte van T̂1 , met redes.     (3) 

 6.2.2 Bewys dat OKML ’n vlieër is.       (3) 

 6.2.3 Bewys dat OKLM ’n koordevierhoek is.      (3) 

 6.2.4 Bereken die grootte van M̂ , met redes.     (2) 

 

6.3 In die onderstaande diagram is AR en CP koorde wat binne ’n sirkel kruis. AR is verleng 
na B en CP is verleng na D. AC is parallel met DB. 

 

Bewys dat PDBR ’n koordevierhoek is.       (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
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