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Ekurhuleni Noord Distrik 

Lewenswetenskap:  Graad 10 

November Eksamen 2017  

Tyd:  2½ ure  

Totaal:  150 

 

Instruksies en Inligting 

1. Beantwoord alle vrae. 

2. Skryf al die antwoorde op jou foliopapier neer wat aan jou voorsien is. 

3. Trek ‘n lyn na elke vraag. 

4. Nommer jou vrae korrek volgens die numeringstelsel van die vraestel. 

5. Verskaf jou antwoorde volgens die instruksies wat elke vraag vereis. 

6. Alle sketse moet in potlood geteken word en die byskrifte  moet met ‘n blou pen 

geskryf word. 

7. Teken slegs vloeidiagramme en skematiese voorstellings wanneer daarvoor 

gevra word. 

8. Die sketse in hierdie vraestel is nie noodwendig volgens skaal geteken nie. 

9. Moenie grafiekpapier gebruik nie. 

10. Nie-geprogrameerde sakrekenaars mag gebruik word. 

11. Skryf netjies en leesbaar, met ‘n blou pen. 

12. Hierdie vraestel bestaan uit 4 vrae en 10 getikte bladsye. Kontroleer dit nou 

dadelik. 
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Afdeling A 

Vraag 1 

1.1 Verskeie opsies word as moontlike antwoorde op die volgende vrae voorsien.  

Kies die korrekte antwoord en skryf slegs die letter (A tot D) langs die 

vraagnommer op die foliopapier neer. Bv 1.1.11 D. 

1.1.1 Bestudeer die onderstaande voorstelling van ‘n voedselweb 

 

 
 

Die korrekte volgorde van die trofiese vlakke 1,2 en3 is ... 

 1 2 3 

A Produseerder Sekondêre verbruiker Primêre verbruiker 

B Produseerder Primêre verbruiker Sekondêre verbruiker 

C Primêre verbruiker Produseerder Sekondêre verbruiker 

D Sekondêre 

verbruiker 

Primêre verbruiker Produseerder 

 

1.1.2 Alle dele van die aarde  waar lewe bestaan ... 

A  biomassa 

B  biosfeer 

C  biotiese faktore 

D  abiotiese faktore 
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1.1.3 Watter van die volgende paaie dra die meeste energie oor na mense? 

 

 
 

1.1.4 Wat is die korrekte orde om ‘n organisme te klassifiseer? 

A  Koninkryk, filum, klas, orde, familie, genus, spesie 

B  Koninkryk, filum, genus, klas, orde, familie, spesie 

C  Koninkryk, orde, familie, filum, klas, genus, spesie 

D  Filum, koninkryk, klas, orde, familie, genus, spesie 

 

 

 

1.1.5 Die vyf-koninkryk stelsel wat deur Whittaker voorgestel is om organismes te 

klassifiseer. 

A  Monera, Protista, Fungi, Plantae en Animalia 

B  Eubakterieë, Protista, Fungi, Plantae, Animalia 

C  Bakterieë, Archae, Eukariote, Plantae, Animalia 

D  Archaebakterieë, Protista, Eukariote, Plantae, Animalia 

 

1.1.6 Die diere aan die einde van ‘n voedselketting is gewoonlik minder in getalle 

omdat... 

A  hulle ‘n  lang swangerskapperiode en min nageslagte het. 

B  predatore  hoë vlakke van intra-spesifieke kompetisie ervaar en die  

sterftesyfer van die jong nakomelinge hoog is. 

C  daar onvoldoende energie voorsiening  by groot hoeveelhede tersiêre 

verbruikers is weens die afgee van energie tydens die voedselketting. 

D  hulle altyd die grootste organismes in die voedselketting is. 
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1.1.7 Die wetenskaplikes wat die benoeming van organismes voorgestel het as ‘n 

twee-deel(dubbel) wetenskaplike naam, is: 

A  Linnaeus 

B  Whittaker 

C  Woese 

D  Aristotel 

 

1.1.8 ‘n Persoon wat fossiele bestudeer is ‘n ... 

A  argeoloog. 

B  paleontoloog. 

C  antropoloog 

D  radioloog 

 

1.1.9 Fossiele word die  algemeenste gepreserveer in watter tipe klip? 

A  stollingsgesteentes 

B  metamorfiese gesteentes 

C  sedimentêre gesteentes. 

D  oorgang gesteentes.   

 

1.1.10 Hoekom is die fossiele van organismes wat  geharde liggame het, meer 

algemeen as dié met sagte liggame? 

A  Die fossiele van organismes met sagte liggame word makliker 

gepreserveer as harde strukture. 

B  Die fossiele van organismes met harde liggame preserveer beter as 

organismes met sagte strukture. 

C  Daar is meer organismes met harde strukture in akwatiese omgewings. 

D  Daar is meer organismes met sagte strukture in terrestriële omgewings.  

[20] 

1.2  Gee die korrekte biologiese term vir elkeen van die volgende beskrywings. 

Skryf slegs die term langs die vraagnommer (1.2.1 tot 1.2.9) in jou antwoordboek 

neer. 

1.2.1 Die tipe spier wat in die wande van arteries en venes gevind word. 

1.2.2 Die bioom wat ‘n mengesl van gras en bome is. 

1.2.3 Eensellige organismes sonder ‘n membraangebonde organel. 

1.2.4 Die destydse ou landmassa waaruit al die moderne kontinente bestaan het. 

1.2.5 Die halfmaanvormige strukture wat in die vene gevind word. 

1.2.6 Nie-lewende faktore wat in die omgewing gevind word. 

1.2.7 Die koninkryk waar sampioene en muf gevind word. 

1.2.8 Kalksteengrotte, Noord-Wes van Johannesburg, waar die meeste 

hominiedfossiele in die wêreld gevind is. 

1.2.9 Wanneer al die individue van ‘n spesie doodgaan. 
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1.3  Dui aan watter van die volgende stellings in kolom I is van toepassing op SLEGS 

A, SLEGS B, BEIDE A EN B OF GEENEEN van die items in kolom II. Skryf 

slegs A, slegs B, beide A en B of geeneen langs die vraagnommer (1.3.1 tot 

1.3.6) in jou antwoordboek neer. 

 

 

 

KOLOM I KOLOM II 

1.3.1 Die posisie van die area in 

verhouding met die son. 

A:  Aspek 

B:  Helling 

1.3.2 ‘n Omgewing wat beset word 

deur ‘n organisme in ‘n ekosisteem 

en die interaksie tussen die 

organisme en die omgewing asook 

ander organismes. 

A:  Habitat 

B:  Nis 

1.3.3 Die tipe organisme wat beskou 

word as die oorgang tussen  visse en 

‘n amfibieë. 

A:  Dinosorus 

B:  Coelacant 

1.3.4 Moontlike rede vir die sesde 

massa uitsterwing. 

A:  Klimaatsverandering 

B:  Menslike impak 

         2 x 4 = (8) 

1.4 Pas die beskrywing in KOLOM I by die wetenskaplike term in KOLOM II. Skryf 

slegs die letter van die korrekte term langs die vraagnommer neer. 

KOLOM I KOLOM II 

1.4.1.  Vloeistof wat in die torakale 

buis gevind word. 

1.4.2.  Water wat na die aarde toe val 

as reën. 

1.4.3.  Binominale nomenklatuur. 

1.4.4.  Organismes wat mekaar eet. 

1.4.5.  Die nouste bloedvat. 

A  presipitasie 

B  Whittaker 

C  kappilêre 

D  verbruikers 

E  Linnaeus 

F  limf 

G  arterie 
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1.5 Die diagram hieronder wys dele van ‘n voedselweb van Antartika. 

 

 
 

1.5.1 Verduidelik hoekom ‘n afname in die walvis getalle moontlik kan lei tot ‘n 

toename in die rob getalle.       (2) 

1.5.2 Dui aan of elk van die onderstaande stellings WAAR of VALS is. Skryf slegs 

die woorde WAAR of VALS langs die nommer van elke stelling. Indien die 

stelling VALS is, skryf die korrekte woord in die donkergedrukte woord se plek 

neer. 

 

Stelling 

(a)  In hierdie voedselweb, is die Kril ‘n herbivoor. 

(b) Die populasie  van die walvisse het die hoogste biomassa. 

(c) Die verskeidenheid van spesies in ‘n populasie word die biodiversiteit 

genoem. 

 

           (6) 

       TOTAAL AFDELING A: 50 
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AFDELING B 

VRAAG 2 

2.  Die onderstaande diagram wys die dubbelsirkulasiestelsel van mense. 

 
 

2.1.  Watter  stelsel begin by die: 

2.1.1.   linkerventrikel en eindig aan die einde van die regter ventrikel.            (1) 

2.1.2.  regter ventrikel en eindig aan die einde van die linkerventrikel.  (1) 

 

2.2.  Skryf die naam en nommer neer van die volgende: 

2.2.1.  die bloedvat wat gedeoksigineerde bloed weg van die hart af vervoer.(2) 

2.2.2.  die bloedvat wat geoksigineerde bloed na die hart toe vervoer.  (2) 
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2.3.  Die onderstaande inligting vergelyk sekere eienskappe van verskillende 

bloedvate. 

 

 
 

2.3.1.  Bespreek die struktuur van ‘n kappilêre deur van die inligting op die grafiek 

           gebruik te maak.         (3) 

2.3.2.  Verduidelik hoe die  struktuur van die kappilêre aangepas is om sy funksie te  

           verrig.                        (2) 

2.3.3.  Verduidelik die verskil in dikte tussen die arterie en vene.             (2) 

 

2.4.  Bestudeer die onderstaande skets en beantwoord die vrae wat daarop volg. 

 
2.4.1.  Die vloeidiagram illustreer die sirkulasiestelsel en die limfvatstelsel. Tabuleer 

           TWEE verskille tussen hierdie twee sisteme in die menslike liggaam. 

                      (5) 

2.4.2.  Gee ‘n naam vir die vloeistof wat A gemerk is.               (1) 

2.4.3.  Gee die funksie van die limfknope gemerk D.    (1) 



LW Vr II 2017 Page 9 

 

           [20] 

VRAAG 3 

3.1.  In ‘n ondersoek is verskillende monsters met verskillende pH waardes geneem 

om te bepaal in watter pH gebied verskillende grondbewoners sal verkies om te 

lewe. 

 

Bestudeer die onderstaande grafiek, wat die verskillende pH gebiede wys waarin elk 

van die vier verskillende grondbewoners (A tot D) gevind word. 

 

 
 

3.1.1.  Watter spesies (A tot D): 

(a)  kom die meeste voor in die mees wydverspreide pH gebied? Verduidelik jou 

      antwoord.                              (3) 

(b)  kan oorleef in ‘n pH -kondisie onder 4?       (2) 

(c)   het die laagste tolleransie vir suur kondisies?      (2) 

 

3.1.2.  Behalwe vir pH, noem EEN ander grondfaktor wat  moontlik ‘n invloed 

           kan hê op waar grondbewoners sal verkies om te lewe.    (2) 

             (8) 

 

3.2.  Bestudeer die onderstaande diagram wat wys hoe fisiografiese faktore deel van  

        die ekosisteem is en beantwoord die vrae wat daarop volg. 

 

 

pH 
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3.2.1.  Lys TWEE fisiografiese faktore en bespreek wat met elkeen bedoel word. 

                      (4) 

3.2.2.  Watter kant van die ekosisteem (noord- of suid aansig)  sal die koudste 

wees?            (3) 

3.2.3.  Teken ‘n tabel om EEN  verskil tussen die noord en die suide kant van die 

berg te wys deur te verwys na: 

(a)  waterinhoud          (2) 

(b)  plantegroei               (2) 

                    (12) 

                    [20] 

 

3.3.  Ekotoerisme is die vinnigste groeiende segment van toerisme in Suid-Afrika. Dit 

genereer werksgeleenthede vir 1 uit 25 persone. Sowat 5,6 miljoen buitelandse 

besoekers arriveer in Suid-Afrika vir vakansiedoeleindes. Hierdie besoekers bring 

ongeveer 3,6% BPP (Bruto binnelandse produk) in die land in. 

 

3.3.1.  Wat is eko-toerisme?        (2) 

3.3.2.  Waarom is eko-toerisme die vinnigste groeiende segment van toerisme in 

           Suid-Afrika?          (3) 

3.3.3.  Baie ekotoeriste kom na Suid-Afrika om die groot vyf te sien. 

(a)  Waarna verwys die “groot vyf “?       (1) 

(b)  Watter bioom sal die toeriste moet besoek om die groot vyf te sien?            (1) 
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3.3.4.  Watter bioom sal jy vir toeriste aanbeveel as hulle die volgende wil sien: 

(a)  proteas, erikas en retio’s ?        (1) 

(b)  groot bome soos geelhout en witstinkhout ?     (1) 

 

3.4.  Kyk na die onderstaande vloeidiagram en beantwoord die vrae wat volg. 

 
3.4.1.  Noem die tipe klassifikasiestelsel wat in die vloeidiagram geïllustreer word.

             (1) 

3.4.2.  Hoe verskil die stelsel wat hierbo genoem is van die drie-domeinstelsel? 

                      (2) 

3.4.3.  In watter twee groepe het wetenskaplikes lewende organismes ingedeel met 

die twee-koninkryk stelsel.                   (2) 

3.4.4.  Hoekom het wetenskaplikes aanvanklik die twee-koninkryk stelsel gebruik?

                      (2) 

 

3.4.5.  Verwys na die koninkryk Plantae en beantwoord die vrae wat volg: 

(a)  watter groep kom die meeste voor op aarde?     (1) 

(b)  watter groep het eerste geëvolueer?                 (1) 

 

3.4.6.  In 2005 het die wetenskaplikes ou fossiele wat in Namibië gevind is, 

geïdentifiseer as groot bakterieë. Aan watter koninkryk behoort hierdie bakterieë?

                     (1) 

                   [10] 

                   [20] 

3.5.  Die onderstaande tabel toon die aantal bedreigde spesies in verskillende streke 

van Suid-Afrika in 1980 en 1995. Bestudeer die inligting deeglik en beantwoord die 

vrae wat daarop volg. 
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Jaar Aantal bedreigde spesies 

Kaap KwaZula-Natal Vrystaat Gauteng 

1980 1567 168 23 221 

1995 2693 397 58 388 

 

3.5.1.  Trek ‘n staafgrafiek om die aantal bedreigde spesies in verskillende streke 

van Suid-Afrika te toon. (1980 en 1995).                           (8) 

3.5.2.  Watter provinsie toon die grootste toename in die aantal bedreigde spesies 

tussen 1980 en 1995?? Wys jou berekeninge.                          (3) 

3.5.3.  (a)  Watter provinsie het die grootste aantal bedreigde spesies?            (1) 

 (b)  Noem die twee  provinsies hierbo wat die meeste spesies besit.   (2) 

 (c)  Die twee provinsies wat in 5.3 (b) genoem word, het ‘n hoë getal 

endemiese spesies. Hoekom veroorsaak hierdie faktor dat die spesies wat in hierdie 

streke voorkom kwesbaar is?                  (3) 

3.5.4. Voorspel die tendens wat jy sal waarneem indien daar hierdie jaar weer data 

geneem sal word van die bedreigde spesies. Gee redes vir jou antwoord.  

                                          (3) 

                    [20]  

        TOTAAL AFDELING B:  60 
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Afdeling C 

Vraag 4 

4.1.  Daar het baie dinge gebeur deur die jare wat massa uitsterwing tot gevolg het. 

 Verduidelik wat bedoel word met massa uitsterwing. 

 Onderskei tussen die Asteroïed impak teorie en die Vulkaniese teorie. 

 Bespreek die redes, volgens die wetenskaplikes, hoekom al hierdie 

gebeurtenisse massa uitsterwings tot gevolg het. 

          [17] 

Assessering van die opstel 

Punte Beskrywing 

3 Goed gestruktureer -demonstreer insig en begrip vir die vraag. 

2 Geringe gapings in die logiese vloei van die antwoord. 

1 Poging is aangewend met groot gapings in die logiese vloei van die 

antwoord 

0 Geen poging aangewend nie. 

 

         Sintese:  [3] 

Let wel:  GEEN punte sal gegee word vir antwoorde in die vorm van vloeidiagramme 

nie. 

        TOTAAL AFDELING C:  20 

         GROOT TOTAAL:  150 


