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INSTRUKSIES EN INLIGTING 

Lees die volgende instruksies sorgvuldig deur voordat die vrae beantwoord word. 

1. Die vraestel bestaan uit DRIE afdelings en dek inhoud van kwartaal een en twee  

    soos per JAARLIKSE ONDERWYSPLAN. 

 AFDELING A: VERPLIGTEND - BEANTWOORD ALLE VRAE. 

 AFDELING B: Bestaan uit DRIE vrae. Beantwoord slegs twee. 

 AFDELING C: Bestaan uit TWEE vrae. Beantwoord slegs een. 

2. Lees die instruksies vir elke vraag noukeurig deur en beantwoord slegs wat benodig   

    word. 

3. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel  in die vraestel. 

4. Behalwe waar ander instruksies gegee word, moet antwoorde in volsinne geskryf   

    word. 

5. Gebruik die puntetoekenning en die aard van elke vraag om die lengte van 'n    

    antwoord te bepaal. 

6. Gebruik die tabel hieronder as 'n riglyn vir punte en tydstoedeling wanneer elke vraag   

     beantwoord word. 

7. Beantwoord elke vraag op 'n Nuwe bladsy in Afdeling C. 

 AFDELINGS VRAE PUNTE TYD 

A Meervoudige keusevrae, pas kolom A & B  

VERPLIGTEND 

1 20 20 min 

B DRIE vrae: 

BEANTWOORD SLEGS TWEE 

2 

3 

4 

20 

20 

20 

15 min 

15 min 

15 min 

C OPSTELVRAE: 
Beantwoord slegs EEN van die twee vrae 

5 

6 

40 

40 

40 min 

40 min 

 TOTALE PUNTE  100 90 min 
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AFDELING  A   (VERPLIGTEND) 

VRAAG 1 

1.1 Verskeie moontlike opsies word verskaf vir die volgende vrae. Kies die korrekte  

antwoord en skryf slegs die letter (A - D) langs die vraagnommer (1.1.1 - 1.1.5) neer 

op die antwoordblad wat verskaf word. 

 

1.1.1 'n Voorbeeld van 'n bestuurder wat op die hoogste vlak van bestuur 

werksaam is, is die: 

  A. Bemarkingsbestuurder 

  B. Hoof Uitvoerende Beampte 

  C. Toesighouer 

  D. Spanleier 

 

1.1.2 Die besigheid het volle beheer oor die ...........................omgewing. 

  A. makro 

  B. mikro 

  C. mark 

  D. bestuur 

 

1.1.3  Mynbedryf is deel van die ................................. 

  A. tersiêre Sektor 

  B. primêre Sektor 

  C. sekondêre Sektor 

  D. informele sektor 

  

1.1.4  Dit is NIE 'n voorbeeld van besigheidshulpbronne nie. 

A. Menslike hulpbron 

B. Fisiese hulpbron 

C. Finansiële hulpbron 

D. Strategiese visie 
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1.1.5  Die vier eksterne aspekte van die makro omgewing is: 

  A. Tegnologies, wetlik, politieke en institusioneel 

  B. Vakbond, mededingers, visie en missie 

  C. Organisasiekultuur, bestuurstruktuur, 

  D. Institusionele, tegnologiese, visie en wetlike                     (5 x 2) = 10 

 

1.2 Kies die korrekte beskrywing uit Kolom A wat pas by die term / konsep in Kolom B 

Kolom A Kolom B 

1.2.1 Verantwoordelik vir die 

omskakeling  

van grondstowwe na finale 

produkte wat gereed is om 

verkoop te word. 

A. Krediet 

1.2.2 Die gebruik van geld om rykdom 

en inkomste te genereer. 

B. Inkoop  

1.2.3 Geld wat benodig word om 'n  

besigheid daagliks te bedryf, soos 

die aankoop van voorraad, 

grondstowwe en die betaling van 

salarisse. 

C. Inkomste  

1.2.4 Is 'n metode van betaling waar 

geld uitgeruil word vir goedere en 

dienste. 

D. Produksie funksie  

1.2.5 Is 'n plan om inkomste en uitgawes  

te skat. 

E. Belleging  

 F. Begroting 

 G. Uitgawe 

 H. Bedryfskapitaal 

  I.  Kontant 

 

                                                                                                                      (2 x 5) = 10 

 

TOTAAL AFDELING A: 20 

 

 



 
 
BESIGHEIDSTDIES GRAAD 10                                    VRAESTEL 1                                                      JUNIE 2018 

5 
 

 

AFDELING B 

 

VRAAG 2 

 

BEANTWOORD ENIGE TWEE VRAE UIT HIERDIE AFDELING 

2.1 Lees die onderstaande scenario en beantwoord die vrae wat volg. 

 

 2.1.1 Noem enige twee komponente van die markomgewing wat in die scenario 
              voorkom.           (2) 

2.1.2 Noem enige twee komponente van die makro omgewing wat in die scenario     
                   voorkom.                                    (2)   

 2.1.3 Identifiseer enige geleentheid en bedreiging van die besigheid wat in die  
           scenario beskryf word.                                                                               (4) 
          
2.2 Teken die tabel oor en klassifiseer die volgende bedrywe in primêre, sekondêre 

en tersiêre sektore. Dui met (X) langs die betrokke antwoord aan. 
 

 Industrie Primêre Sekondêre Tersiêre 

2.2.1 Bosbou    

2.2.2 Sun City Hotel    

 

                                                                                                                          (1 x 2) = 2 

2.3  Verduidelik die verskil tussen die formele en informele sektor.        (8) 

2.4  Gee een voorbeeld van die informele sektor.                                                      (2) 

 

                            [20] 

OF 

 

Zinhle besit 'n koffiewinkel in 'n besige winkelsentrum. Sy is bekommerd oor 'n 

onlangse afname in inkomste (verkope) en het gewonder watter stappe gedoen 

moet word om die aantal kliënte en verkope te verhoog. Nog 'n probleem is dat 

die besigheidskostes sedert die vorige jaar styg, as gevolg van verhogings in 

huur- en elektrisiteitskoste en loonverhogings. 
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VRAAG  3 

 

3.1 Identifiseer die bronne van kapitaal wat deur elke stelling hieronder voorgestel 

 word: 

 3.1.1 John het geld by die bank geleen om sy besigheid te finansier. 

 3.1.2 Die bank het ingestem om Thams Consulting toe te laat om meer geld te   
          onttrek as wat in die besigheidsrekening beskikbaar is. 
 
 3.1.3 Gomel EDMS het aangebied om Thabo Catering dienste te finansier in ruil  
          vir  'n aandeel in die besigheid. 
 
 3.1.4 Siyaya drukkers het vir Craig finansiering gegee om sy skryfbehoefte  
          maatskappy te begin in ruil vir 'n aandeel in die besigheid. 
 
 3.1.5 Tumi het vir Hope geld geleen om haar besigheidsbates te koop, alhoewel     
          hierdie bates aan Tumi sal behoort totdat die geld ten volle betaal is.                                                                                                                                          
                         (10) 
3.2   Lees die onderstaande scenario en beantwoord die vrae wat volg: 

 

COLBERT KLEDING VERVAARDIGERS (CKV) 

Colbert Klere vervaardigers het sopas 'n nuwe klere vervaardiging maatskappy 

gestig. Die hoof uitvoerende beampte van die maatskappy wil verskeie departemente 

instel wat verantwoordelik sal wees vir die volgende aktiwiteite: 

 

 Beplanning, organisering, leiding en beheer 

 Koop grondstowwe teen billike pryse 

 Produksie van goeie gehalte produkte 

 Die ontwikkeling van effektiewe reklameveldtogte 

  Bevordering van die beeld van die maatskappy 
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3.2.1 Identifiseer die agt besigheidsfunksies uit die bostaande scenario. Motiveer  
 

          jou antwoord deur aan te haal uit die scenario. Gebruik die tabel hieronder   
          om jou antwoord aan te bied. 

                                                                                                             (10) 

 

                      [20] 

OF 

VRAAG  4 

DIVERSE ONDERWERPE 

4.1  Die aard en omvang van die werk wat 'n bestuurder in 'n besigheid doen, word 
 grootliks bepaal deur sy bestuursvlak. 
 

 4.1.1 Noem vier bestuurstake wat ‘n bestuurder moet uitvoer.                           (4) 

 4.1.2 Waarvoor staan die akroniem SSGB?                                                       (4) 

 4.1.3 Verduidelik wat 'n openbare sektor is en gee 'n voorbeeld.                       (2) 

 

4.2  Noem DRIE bestuursvlakke en die tipe besluit wat elkeen neem.                      (9) 

 

4.3.  Waarvoor staan die afkorting GBO?                                                                  (1)                     

        [20] 

 

TOTAAL AFDELING B: 40 

 

 

BESIGHEIDSFUNKSIE MOTIVERING 

3.2.1  

3.2.2  

3.2.3  

3.2.4  

3.2.5  
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AFDELING  C 

 

BEANTWOORD SLEGS EEN VRAAG 

 

VRAAG  5 

Die bemarkingsafdeling van 'n besigheid moet voortdurend daarna streef om goedere 

en dienste van die beste gehalte te lewer. Bespreek die markomgewing deur uit te brei 

oor die volgende aspekte: 

 Verbruikers 

 Verskaffers 

 Tussengangers 

  Mededingers    

[40] 

 

VRAAG  6 

Bespreek die aankoopfunksies in opstelvorm, onder die volgende aspekte: 

  Die vier stappe (aktiwiteite) wat betrokke is by die aankoopprosedure 

(aankoop van goedere en dienste) 

  Verduidelik die doelwitte van die Nasionale Kredietwet. 

  Omskryf enige DRIE verbruikersregte volgens die Nasionale Kredietwet. 

  Enige DRIE doelwitte van die Nasionale Kredietwet.                                                                                                                              

                                                                                             [40] 

TOTAAL AFDELING C: 40 

 

TOTAAL: 100 

 

 

 

 


