
Lewensoriëntering  Graad 10 Junie 2018 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PUNTE : 80       TYD: 1½ URE 
 

 

INSTRUKSIES: 

1. Lees al die instruksies sorgvuldig voor die vrae beantwoord 

word.  

     2. Beantwoord die vrae soos volg:  

 Afdeling A (20 punte) en B (30 punte) is VERPLIGTEND. 

 Afdeling C (30 punte) bestaan uit 3 vrae – antwoord 

slegs TWEE vrae van die afdeling.  

     3. Skryf netjies en leesbaar.  

     4. Nommer jou antwoorde korrek. 

5. Gebruik die tyd effektief.  

 

 

Die vraestel bestaan uit 8 bladsye.  

 
 

GRAAD 10 
HALFJAAR-EKSAMEN 2018 

 

EKURHULENI NOORD  

DISTRIK  

LEWENSORIëNTERING 
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AFDELING A (VERPLIGTEND) 

Beantwoord AL die vrae in hierdie afdeling.  

VRAAG 1: [MEERVOUDIGE KEUSE] 

1.1  Vier moontlike antwoorde word gegee. Kies die korrekte antwoord en skryf die 

korrekte letter (A-D) neer, langs die vraagnommer, byvoorbeeld: 1.1.11D 

1.1.1 Mense met ‘n ondersoekende persoonlikheid …  

 A hou daarvan om hulle verbeelding en kreatiwiteit te gebruik.   

 B geniet dit om ander te beinvloed en te lei.  

 C verkies om met data eerder, as met idees te werk.   

 D is goed met die verstaan en oplos van wiskundige en 

wetenskaplike probleme.  

 

(1) 

   

1.1.2 ‘n  … is ‘n taak wat jy vir die grootste gedeelte van jou lewe doen.  

 A Arbeid  

 B Beroep  

 C Werk  

 D Beroepsveld (1) 

   

1.1.3  ‘n Bedrag geld wat aan ‘n student gegee word om te help betaal vir 

kollege of universiteitsstudies, word genoem ‘n … 

 

 A studentelening.  

 B studiefonds  

 C beurs  

 D leerlingskap (1) 

   

1.1.4 Die volgende is voorbeelde van lewensdomeine:   

 A fisiese wese, sielkundige wese en spirituele wese.  

 B wese, wording en om aan die gemeenskap te behoort  

 C ontspanningswording, groeiwording en praktiese wording .  

 D spirituele wese, sosiale wese en om aan die gemeenskap 

te behoort..  

(1) 

   

1.1.5 …. beteken om onredelik te glo dat alle mense of dinge met ‘n 

spesifieke karaktertrek dieselfde is.  

 

 A stereotipering  

 B partydigheid  

 C vooroordeel  

 D diskriminasie (1) 

  

   

1.1.6 Vryheid van assosiasie beteken:   
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 A jy kan meng met wie ookal jy wil.   

 B jy kan bymekaar kom met ander mense om te betoog en te 

protesteer. 

 

 C jy kan bly waar jy wil in Suid-Afrika.   

 D jy kan kies watse werk jy wil doen.  (1) 

    

   

1.1.7 Watter tipe diskriminasie beteken mense word onregverdig en 

anders hanteer omdat hulle manlik of vroulik is? 

 

 A Godsdienstige diskriminasie  

 B Rasdiskriminasie  

 C Geslagtelike diskriminasie  

 D Werksplekdiskriminasie (1) 

   

1.1.8  Watter organisasie moedig mense aan om goed te doen?   

 A Lead SA  

 B Save South Africa  

 C Equal Education  

 D Heartlines (1) 

   

1.1.9 Kritiese denkvaardighede is wanneer jy …  

 A versigtig en kalm die probleem analiseer totdat jy dit 

verstaan.  

 

 B die voordele en nadele van verskillende oplossings 

vergelyk.  

 

 C ‘n aksieplan optrek om die probleem op te los.   

 D op ‘n produktiewe en optimistiese manier dink.  (1) 

   

1.1.10 Omgewingsonregverdigheid gebeur wanneer:  

 A die arm en benadeelde mense die meeste swaarkry as 

gevolg van diskriminasie.  

 

 B mense met minder keuses en wie se mensregte nie erken 

word nie, nie toegang het tot onderwys en behuising nie.  

 

 C jy nie uit die situasie kan kom nie, want jy is arm.   

 D arm mense ongelyke toegang het tot basiese dienste soos 

water en energie.  

(1)  

 (10X1)  [10] 
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1.2 Beantwoord die volgende vrae deur die korrekte antwoord langs 

die vraagnommer te skryf.  

 

   

 1.2.1   Wat word bedoel met “voedselsekuriteit”?  (2) 

   

 1.2.2  Vir elk van die volgende regte gelys hieronder, gee die 

ooreenstemmende verantwoordelikheid: 

(2) 

   

  1.2.2.1 Menswaardigheid. (2) 

    

  1.2.2.2 Omgewing (2) 

   

 1.2.3  Baie mense verwar ‘geslag’ en ‘geslagtelikheid’. Wat is die 

verskil tussen die twee konsepte?  

 

(4) 

  [10] 

   

 [TOTAAL VIR HIERDIE AFDELING: 20]  
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AFDELING B (VERPLIGTEND) 

Beantwoord al die vrae in die afdeling. Skryf jou antwoorde in volsinne.  

VRAAG 2 

Lees die uittreksel en antwoord die vrae wat volg.  

OEFENINGE EN FISIESE FIKSHEID 

 

Gereelde oefeninge is een van die beste dinge wat jy kan doen vir jou gesondheid. 

Dit het baie voordele. Daar is baie verskillende tipes oefeninge. Dit is belangrik om 

die regte tipe vir jou te kies.  

Om gereelde oefeninge in jou daagikse roetine in te sluit, mag dalk moeilik wees 

aan die begin, maar jy kan stadig begin en  jou oefeninge opbreek in doenbare 

dele. Selfs as jy net 10 minute op ‘n slag doen, kan jy jouself opwerk na die 

aanbevole hoeveelheid oefeninge. Hoeveel oefeninge jy moet doen hang af van 

jou ouderdom en gesondheid.  

 

Aangepas van https://www.medlineplus.gov (21 April 2108)  

 

2.1 Lys VYF gesondheidsvoordele om deel te neem aan fisiese 

aktiwiteite.  

(5X1) (5)  

   

2.2 Hoe verbeter fisiese aktiwiteite skoolprestasie?  (5X1) (5) 

   

2.3 Waarom is ‘n afkoelperiode belangrik na fisiese oefeninge?  (3X1) (3) 

   

2.4 “Dit is belangrik om water te drink wanneer jy oefen, maar te 

veel water kan nadelig wees.” 

 

 Verduidelik waarom dit gevaarlik is om te veel water te drink 

tydens oefening.  

 

(2X1) (2) 

   

  [15] 

 

 

 

 

 

 

https://www.medlineplus.gov/
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VRAAG 3 

Lees die uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat volg:  

KAAPSTAD IS ALLEEN IN WATERKRISIS 

 
Terwyl Kaapstad desperaat opsoek is na fondse vir waterprojekte, soos Dag Zero 
naderkom, het die Nasionale Water en Sanitasie Departement, Vrydag gesê dat 
nie ‘n enkele sent gegee sal word tot die krisisskemas van die Moederstad nie.  
 
Die department se woordvoerder Sputnic Ratau sê die stad was alleenlik 
verantwoordelik om fondse te kry vir addisionele waterprojekte. “Fondse moet kom 
van die plaaslike inkomste. Dit is ‘n munisipale kwessie. Op enige manier wat ons 
dalk kan help, sal ons help,” sê Ratau.  
 
Wes-Kaapse Premier Hellen Zille het selfs sover gegaan om President Jacob 
Zuma te vra om die watertekort in die provinsie as ‘n nasionale rampgebied te 
verklaar, maar niks het daarvan gekom nie.  
 
(Aangepas van www.iol.co.za/news-27 Januarie 2018) 

 

Skryf ‘n opstel oor waterskaarsheid. Gebruik die volgende as 

verwysing.  

 

   

3.1 Wat sal gebeur as daar nie genoeg water in Suid-Afrika is nie?  (2X1) (2)  

   

3.2 Gee advies wat elke persoon moet doen om water te spaar.  (4X1) (4)  

   

3.3 In kort, verduidelik die impak van ongelyke watertoegang op 

mense.  

 

(5X1) (5) 

   

3.4 Suggereer VIER maniere waarop die regering gelyke toegang 

tot water kan verskaf.  

 

(4X1) (4)  

  [15] 

   

 [TOTAAL VIR HIERDIE AFDELING: 30]  

 

 

 

 

 

 

http://www.iol.co.za/news-27
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AFDELING C [OPSTELTIPE VRAE] 

Beantwoord enige TWEE vrae in die afdeling.  

Jou antwoord moet in die vorm van ‘n kort opstel wees.  

VRAAG 4 

Lees die volgende uittreksel en beantwoord die vraag wat volg: 

 
“Ten spyte van die bekendstelling van ARV’s, is VIGS nog steeds die nommer een 
siekte wat sterftes veroorsaak, want baie mense is nie bewus van hulle status nie. 
Die wat bewus is van hulle status, is bang om hulle status weer te gee, as gevolg 
van die stigma wat geassosieer word met VIGS.” 
 

 

Skryf ‘n kort opstel oor VIGS en MIV, deur te fokus op die volgende opskrifte:  

 Omstandighede waaronder MIV en VIGS vinnig besig is om te 

versprei.  

 Waarom is dit belangrik om jou status te ken?  

 Bespreek die effek van diskriminasie teen mense wat MIV 

positief is of wat lewe met VIGS. 

 

 

(5X1) (5) 

(4X1) (4)  

 

(6X1) (6)   

                      [15] 

VRAAG 5 

Lees die onderstaande uittreksel en beantwoord die vrae wat volg.  

SWAK SELF-RESPEK IS ‘N KAARTJIE VIR ONDERPRESTERING 
 
Robin was werksaam in dieselfde besigheid vir die afgelope 15 jaar en was 
onlangs bevorder tot ‘n bestuursposisie nadat sy haar eerste graad voltooi het.  
Vandat sy haar nuwe posisie ingeneem het, het sy baie angstig gevoel oor haar 
bekwaamheid om te funksioneer in haar nuwe kapasiteit. Die posisie verwag van 
haar om rekenaars te gebruik, meer as wat sy voorheen gewoond was. Ten spyte 
van die opleiding wat sy ontvang het, voel sy onbekwaam veral in die 
voorbereiding van verslae. Sy voel onseker oor wat sy wil doen met haar lewe en 
voel sy sal nie ‘n ander werk kry nie en sy sal nie vir haar familie kan sorg nie.  
 
Robin het lae self-respek wat veroorsaak is deur haar mishandeling as ‘n kind. Sy 
het nog altyd gevoel asof sy nooit iets bereik het in haar lewe nie. Sy voel asof sy 
nie goed genoeg is in enigiets nie – en dit het die gevolg dat sy slegs 
middelmatige sukses in haar lewe behaal het.  
 
[Aangepas van https://www.ukessays.com]   
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Skryf ‘n opstel oor self-respek. Gebruik die volgende as ‘n gids:  

 Die verskil tussen self-respek en self-bewustheid.  

 Bespreek krities hoe die media self-respek kan beinvloed.  

 Verskaf VYF strategieë hoe om jou self-respek te verbeter.  

(2X2) (4) 

(6X1) (6) 

(5X1) (5) 

[15] 

VRAAG 6 

Lees die onderstaande uittreksel en beantwoord die vrae wat volg.  

MENSEHANDEL IS ALGEMEEN IN SUID-AFRIKA 

 
Suid-Afrika het nog nooit ‘n hoë vlak mensehandelsindikaat vervolg nie, ten spyte 
daarvan dat dit internasionaal gesien word as die “ideale plek” vir die multi-
nasionale kriminele industrie.  
Die internasionale sindikate is welbekend. ‘n 2016 Amerikaanse Mensehandel in 
Pearson-verslag, het Nigerië, China, Rusland, Bulgarye en Thailand geidentifiseer 
as die plek vir die hoofmisdadigers, agter die grootste sindikate.  
Ons poreuse grense, fragmenteerde wetstoepassers en korrupsie, verseker dat 
internasionale kriminele elemente en die van ander Afrika lande, gemaklik hulle 
“werk” kan doen in Suid-Afrika.  
 
[Aangepas van https://www.mg.co.za, 07 Junie 2017] 

 

Skryf ‘n opstel oor mensehandel. Fokus op die volgende opskrifte:  

 Verskaf DRIE redes waarom mensehandel vermeerder.    (6) 

 Wat doen die mensehandelaars met die mense wat hulle onwettig vervoer oor 

die grense?          (3) 

 Wat kan jy doen om mensehandel te verhoed?      (6) 

[15] 

 

[TOTAAL VIR HIERDIE AFDELING: 30] 

 

[GROOTTOTAAL: 80] 

https://www.mg.co.za/

