
Vraestel Gr 10                   Totaal: 90 

        Tyd: 2 uur 

Voorbereiding vir Junie-eksamen: Vraestel 1 

ALGEMENE INSTRUKSIES 

1) Skryf netjies en duidelik. 

2) Trek ’n streep na elke vraag. 

3) Indien nodig, rond alle antwoorde af tot die tweede desimale syfer. 

4) Toon ALLE berekeninge. 

Vraag 1 

1.1 Bewys dat    ̇ ̇  rasionaal is.         (4) 

1.2 Tussen watter twee opeenvolgende heelgetalle sal √    lê?    (2) 

1.3 Vereenvoudig die volgende uitdrukkings volledig : 

1.3.1                    (3) 

1.3.2        (                    (2) 

1.3.3     
 

 
 

 

 
            (2) 

1.3.4  
  

            
  

 

     
         (3) 

1.3.5 
             

       
           (4) 

1.3.6 Indien       bepaal die waarde van  
   

    
 . Geen sakrekenaar mag hier 

gebruik word nie.          (3) 

1.4 Faktoriseer die volgende uitdrukkings volledig : 

1.4.1 
   

  
             (2) 

1.4.2                    (3) 

1.4.3                        (3) 

                               [31] 

 



Vraag 2 

Los op vir   in elk van die volgende vergelykings/ongelykhede: 

2.1                    (3) 

2.2 
  

    
 

    

    
             (4) 

2.3                        (4) 

2.4                    (2) 

2.5 –15                    (2) 

2.6     √  
 

            (3) 

2.7 Los vir   en   gelyktydig op 

            

                    (5) 

                       [23] 

Vraag 3   

3.1.1 Gebruik die dubbel-afsnit-metode en skets die funksie van               
op ’n assestelsel en dui duidelik die afsnitte met die asse aan. Toon alle  
berekeninge.           (3) 
 

3.1.2 Skryf die definisieversameling van   neer.       (1) 

3.1.3 Skryf die waardeversameling van   neer.       (1) 

3.1.4 Indien die funksie      gevorm word deur      om die  -as te reflekteer en  
daarna 3 eenhede af te skuif, wat sal die vergelyking van      wees? Gee jou 
antwoord in die vorm       _____________.      (2) 
 

3.2 Bepaal die vergelyking van elkeen van die volgende funksies in die vorm             

            : 

3.2.1      3.2.2 

      

              (7) 

                       [14] 



Vraag 4  

4.1 Die skets stel die volgende funksies voor: 

                             

4.1.1 Bereken die koördinate van   en  .  (3) 

4.1.2 Bereken die koördinate van  .   (4) 

4.1.3 Indien die koördinate van   (–1,0) is,        

 bereken die afstand   .    (2) 

4.1.4 Vir watter waardes van    sal: 

4.1.4.1               (2) 

4.1.4.2         ?    (2)      

[13] 

Vraag 5  

5.1 Beskou die versameling van koördinaatpunte wat op ’n funksie van toepassing is. 

                                            

5.1.1 Bepaal      en beskryf watter inligting dit verskaf rakende die funksie.  (2) 

5.1.2 Bepaal die vergelyking van die funksie in die vorm           .   (3) 

5.1.3 Vir watter waardes van   sal  (
 

 
 )              (4) 

             [9] 

                      Totaal :  [90] 


