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Bladsy 1  
 

 

 INHOUD PUNTE PER 
VRAAG 

TYD 
(MINUTE) 

PUNTE  
TOEGEKEN 

VRAAG 1 Kortvrae 40 20  

VRAAG 2 Die Verbruiker 30 20  

VRAAG 3 Voedsel en Voeding 40 40  

VRAAG 4 Kleding en Tekstiele 30 20  

VRAAG 5 Behuising 30 40  

VRAAG 6 Entrepreneurskap 30 40  

                    TOTAAL 200 180  

 

Instruksies aan leerders: 
 

1. AL die vrae is VERPLIGTEND. 

2. Beantwoord VRAAG 1 op die antwoordblad wat voorsien word. 

3. Beantwoord VRAE 2-6 op die foliopapier wat voorsien.word 

4. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie 

vraestel gebruik is. 

5. Begin ELKE vraag op 'n NUWE bladsy. 

6. Skryf slegs met ‘n blou pen. 

7. Gee aandag aan spelling en sinskonstruksie. 

8. Skryf netjies en leesbaar. 

 

  
Hierdie vraestel bestaan uit SEWENTIEN (17) bladsye. 

 

EKURHULENI NOORD 
 

VERBRUIKERSTUDIES 
 

GRAAD 10 
 

01 NOVEMBER 2017 
 

TOTAAL: 200 PUNTE     TYD: 3 URE 
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VRAAG 1: Kortvrae  

1.1 Meervoudige keusevrae. 

 Verskeie moontlike antwoorde word verskaf. Kies die korrekte een en  

maak ‘n  kruisie (X) op die ooreenstemmende letter op die antwoordblad 

wat voorsien word.  

 

1.1.21 A B C D 

1.1.1 ‘n Verbruikersverantwoordelikheid is… 

A. gebruik maklik beskikbare kredietgeriewe. 

B. koop produkte en dienste wat aangebied word. 

C. wees eerlik in handelings en betaal stiptelik. 

D. om onafhanklik te dink en om besluite te neem op grond van 

werklike behoeftes en begeertes. 

 

 

 

 

 

 

(1) 

1.1.2 Jou besluit om gewig te verloor, om met 'n oefenprogram te begin en jou 

voedselinname  te verminder,  is 'n … besluit. 

A. rasionele 

B. ekonomiese 

C. sosiale 

D. intuïtiewe 

 (1) 

1.1.3 Die “Trots Suid-Afrikaans” logo waarborg dat die produk … is: 

A. ingevoer  maar gestandaardiseerd  in Suid-Afrika 

B. vir 'n spesifieke Suid-Afrikaanse mark 

C. eg Suid-Afrikaans en van goeie gehalte 

D. vervaardig in Suid-Afrika uit ingevoerde onderdele 

 (1) 

1.1.4 Die goue reël vir die keuse van die regte eetgerei op 'n formele tafel is 

om te begin met: 

A. die eetgerei naaste aan jou bord. 

B. die eetgerei verste van jou bord. 

C. die slaaivurk aan jou regterkant. 

D. die lepel wat voorgesit word vir die eerste gang. (1) 
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1.1.5 Die volgende twee vitamiene is  goeie anti-oksidante. 

A. Vitamien A en Vitamien K 

B. Vitamien B en Vitamien C  

C. Vitamien E en Vitamien C 

D. Vitamien D en Vitamien E 

 (1) 

1.1.6 Mense wat eet om hulself beter te laat voel, maar dan net slegter voel 

daarna, staan bekend as …-eters. 

A. troos 

B. vergryp 

C. onreëlmatige 

D. gewoonte  

 (1) 

1.1.7 Servet - etiket reëls : 

A. plaas die servet  aan die regterkant van jou bord na die maaltyd. 

B. frommel die servet en laat dit op die stoel na die maaltyd. 

C. ontvou die servet en plaas dit op jou skoot wanneer jy gaan sit. 

D. skud dit liggies oop voordat dit op jou skoot geplaas word. 

 (1) 

1.1.8 Watter mikroörganismes is gevaarlik omdat hulle hoë temperature kan 

weerstaan? 

A. Skimmel 

B. Gis 

C. Bakterieë 

D. Gifstowwe 

 (1) 

1.1.9 'n Groep wat dieselfde gebruike, norme, taal, godsdiens en oortuigings 

deel, is 'n ... 

A. portuurgroep 

B. kultuurgroep 

C. sosiale- status verwysingsgroep 

D. sosio-ekonomiese groei 

 (1) 
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1.1.10 ‘n Melkskommel sal bederf indien dit vir meer as twee uur in 'n warm 

bedompige kamer staan omdat bakterieë ... 

A. sensitief is vir alkaliese mediums en suur mediums verkies 

B. floreer op koolhidraatvoedsel by 'n temperatuur van 20°C tot 35°C 

C. groei op klam voedsel en hoë konsentrasies van suiker 

D. floreer op voedsel ryk aan proteïene by 'n temperatuur van 20°C 

tot 35°C 

 

 

 

 

 

(1) 

.1.11 ‘n Bostuk vir 'n persoon wat die gebruik van een arm verloor het,  moet: 

        A. baie klein knopies hê. 

        B. 'n rug opening met lussies en knopies hê. 

        C. mouloos wees. 

        D. 'n groot rits met ‘n ringtrekker hê. 

 

 

 

 

 

(1) 

1.1.12 

 

 

 

 

'n Gestremde persoon wat met krukke loop, moet skoene dra… 

A. met skoenveters. 

B. wat kan maklik aan en uitglip. 

C. met  hoë hakke / platforms. 

        D. wat stewig en ondersteunend is vir veiligheid. 

 (1) 

1.1.13 As die liggaam korrek in lyn gehou word, sal  ….help om die 

liggaamspostuur te handhaaf  

A. ‘n hefboom  

B. momentum  

C. ritme  

D. swaartekrag 

 

 

 

 

 

(1) 

1.1.14 Wanneer 'n werkplek ontwerp is om aan beide die vereistes van die 

werker en die taak te voldoen, is dit … 

A. dekoratief  

B. struktureel 

C. gerieflik  

D. funksioneel  (1) 
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1.1.15 Die tipe beligting wat deur die vensters in die huis kom, is... 

A. buisbeligting 

B. lamplig  

C. kunsmatige lig  

D. natuurlike lig  

 (1) 

1.1.16 

 

 

Die beligting wat geskik sal wees vir lees en skryf, is… 

A. sagte beligting op 'n lae vlak  

B. direkte beligting op 'n hoë vlak  

C. indirekte beligting  

D. dekoratiewe beligting  

 (1) 

1.1.17 'n Persoon wat 'n … koop, word die wettige eienaar van die hele 

eiendom. 

A.  deel-titel huis 

B.  voltitel huis   

C.  vrystaande huis 

D    meenthuis 

 

 

 

 

 

 

(1) 

1.1.18 

 

 

Produksiekoste sluit die volgende in: 

A. materiaal, oorhoofse koste en wins. 

B. wins, oorhoofse koste en salarisse. 

C. salarisse, materiaal en belasting. 

D. materiaal, arbeid en oorhoofse koste. 

 (1) 

1.1.19 Produksie skedules, werksvloei en vloeidiagramme verwys na 'n logiese 

plan vir … 

A. die produksie van 'n produk, van begin tot einde. 

B. verpakking van 'n produk. 

C. voorbereiding van 'n produk. 

D. aflewering van die voltooide produk. 

 

 (1) 
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1.20.1 Oorhoofse onkostes sluit in: 

A. salarisse. materiale, huur 

B.  huur, vervoer, water en krag 

C.  lone, materiale, versekering 

D.  krag, bestandele, salarisse 

  (1) 

1.2 Teken die volgende tabel oor op jou antwoordpapier. 

Klassifiseer die vesels rayon, sy, nylon, wol en akriel onder die volgende 

opskrifte in die TABEL : 

 
 

1.2.1 

Natuurlike vesels 

1.2.2 

Regeneraatvesels 

1.2.3 

Sintetiese vesels 

   (5) 

 

1.3 

 

Pas 'n godsdienstige praktyk in Kolom B by 'n verduideliking van die 

praktyk in Kolom A. Skryf slegs die korrekte letter langs die vraagnommer 

neer. 

KOLOM A 

VERDUIDELIKING 

KOLOM B  

GODSDIENSTIGE PRAKTYK 

1.3.1 

 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

 

1.3.5 

 Hindoeviering waartydens 

soetgoed geëet word, 

Geloof eet Ital kos. 

Eet net Halaal kos. 

Paasfees en Kersfees is baie 

belangrike vieringe vir hulle. 

Eet vis en vleis vir 

gesondheidsredes. 

A. Christenskap 

B. Diwali 

C. Boeddhisme 

D. Rastafariërs 

E. Islam 

F. Judaïsme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 
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1.4 Kies die tipe behuising in kolom B wat pas by die stadium in die Gesins-  

siklus in kolom A.  Skryf slegs die letter (A-F) langs die toepaslike nommer 

neer. 

KOLOM A 

GESINSSIKLUS 

KOLOM B 

TIPE BEHUISING 

1.4.1 Jong getroude paartjie  A Klein huis 

1.4.2 Leë nes stadium  B Droom huis 

1.4.3 Uitbreidende stadium C Duplex woonstel  

1.4.4 Jong ongetroude persoon  D Ruim goed geleë woonstel  

1.4.5 Aftrede  E Studentekoshuis  

  F Spesiale behuising vir bejaardes  
 

(5) 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees die volgende paragraaf en kies die korrekte woord om in die leë 

ruimtes in die paragraaf in te vul deur een van die volgende woorde van  

die blokkie te gebruik: Skryf slegs die nommer 1.5.1 -1.5.5 neer en die 

korrekte word. Moenie die paragraaf oorskryf nie 

 

 

 

 

Die werksdriehoek bied die mees 1.5.1… uitleg vir die werkplek. Die 

driehoek word gevorm deur die drie belangrikste werksentrums met 

mekaar te verbind. Die grootte en vorm van die werksarea bepaal die 

grootte van die 1.5.2… Die driehoek moet nie te groot wees sodat dit 

onnodige loop veroorsaak nie of te klein wees om die werkplek beknop te 

maak nie. In die voedselvoorbereidingsarea, is die ideale posisie van die 

wasbak tussen die 1.5.3 … en die yskas. Daar moet genoeg 1.5.4 … 

langs die groot toestelle wees. As dit moontlik is, moet 1.5.5… deur die 

werksarea vloei en nie deur die werksdriehoek nie. 

 

 

(5) 

 SUBTOTAAL: VRAAG 1: 40 PUNTE  

 

 

 

verkeer,  doeltreffende,  driehoek,  stoof,   hoof werkspasie,                 

yskas,   toonbank ruimte. 
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VRAAG 2: Die Verbruiker  

2.1 Verduidelik die voordele van verbruikersopvoeding vir:  

2.1.1 die samelewing; en (3) 

2.1.2 besighede en die ekonomie van 'n land  
(3) 

2.2 Bestudeer die scenario hieronder en beantwoord die vrae. 

Sipho is 'n 18-jarige Graad 12-leerder, 'n gewilde seun en 'n goeie 

sokkerspeler. Hy wil graag 'n professionele sokkerspeler word, daarom 

moet hy na sy fisiese gesondheid omsien en elke dag oefen. Sy ouers 

het 'n versekeringspolis uitgeneem indien hy dalk beseer word en nie 

meer sy droom kan nastreef nie. Omdat hy so aktief is, het hy 'n groot 

eetlus maar hy is altyd bereid om in die kombuis te help. Die familie sit 

gewoonlik saam vir aandete en deel hul ervarings van die dag. Hy 

bespreek sy persoonlike verhoudings met sy ouers. Hy spaar geld om 

'n modieuse selfoon te koop, sodat hy 'n goeie indruk op die meisies 

kan maak. 
 

 

2.2.1 

 

 

Teken die volgende tabel oor op jou antwoordpapier. 

Vanuit die scenario, identifiseer 'n voorbeeld van elk van Sipho se 

behoeftes en dui aan hoe elk van sy behoeftes voorgestel word in 

Maslow se hiërargie. Tabuleer jou antwoorde soos volg: 

Voorbeeld van  elkeen van Sipho 

se behoeftes 

Vlak op Maslow se hiërargie 

1 

2 

3 

4 

5 

A 

B 

C 

D 

E 
 

(10) 

 

2.2.2 

 

Identifiseer enige TWEE voorbeelde van waardes in die scenario wat vir 

Sipho belangrik is. (2) 

2.3 Noem DRIE belangrike besluite wat jy moet maak wanneer jy inkopies 

doen. 

 

(3) 
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2.4 Verwysingsgroepe beïnvloed ons besluite en verbruikersgedrag.  

Noem drie verwysingsgroepe en dui aan hoe hulle verbruikersbesluite 

kan beïnvloed. (4) 

2.5 Definieer die term “Verbruiker “. (1) 

2.6 Beskryf TWEE maniere waarop winkeluitleg en uitstallings impulsiewe 

aankoopgedrag van verbruikers kan aanmoedig. (2) 

2.7 Noem TWEE tegnieke wat gebruik kan word om 'n produk te adverteer. (2) 

  

SUBTOTAAL: VRAAG 2: 30 PUNTE  

 

VRAAG 3: Voedsel en Voeding  

3.1 Lees die volgende artikel en beantwoord die vrae wat daarop volg: 

Waarom mense vegetariërs word 

Die afgelope paar jaar het die vegetariese dieët in gewildheid 

toegeneem. Baie mense is vegetariërs vir kulturele, godsdienstige 

of ekologiese redes, maar meer mense begin verander na 

vegetarisme vir die gesondheidsvoordele. Die vegetariese kosstyl 

word "'n gesonder manier van eet" genoem. 

‘n Vegetariese dieet word gekrediteer met die vermindering van die 

voorkoms van hartsiektes, hoë bloeddruk, divertikulêre siekte, 

kanker van die bors, kolon, prostaat en longe, osteoporose en 

galstene. 

Die voordele vir die gesondheid wat verband hou met 

vegetarisme gaan verder as bloot beter eetgewoontes. Mense wat 

'n tradisionele vegetariese dieët vir baie jare volg  kan gesonder 

wees, want hulle is ook geneig om min alkohol, kafeïen en verfynde 

kosse te gebruik. Hulle is ook geneig om ander positiewe 

lewenstylgewoontes na te volg, soos om meer fisies aktief te wees, 

minder stresvolle lewenstyle te handhaaf en om nie-rokers te wees. 

www.eatwrite.com/vegetarian.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 (3) 

http://www.eatwrite.com/vegetarian.htm
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3.1.1 Noem DRIE redes waarom mense besluit om 'n vegetariese dieet te volg. 

3.1.2 Noem TWEE voedselverwante siektetoestande wat verminder deur die 

volg van 'n vegetariese dieet. (2) 

3.1.3 Noem die NUTRIëNT waaraan vegetariërs gewoonlik 'n gebrek het 

omdat hulle feitlik geen voedsel met hierdie voedingstowwe eet. (1) 

3.1.4 Watter kos moet vegetariërs eet om te verseker dat hulle genoeg van die 

bogenoemde voedingstowwe inkry? (2) 

3.1.5 Vegetariërs is soms geneig om ondervoed te wees. Peulgewasse is goed 

en hou baie voordele vir die gesondheid in. 

a) Verduidelik die term “wanvoeding.” 

b) Noem TWEE voedselsoorte wat geklassifiseer word as 

peulgewasse. 

c) Verduidelik waarom peulgewasse hoog aanbeveel word vir 

goeie gesondheid. 
 

 

 

(2) 

(2) 

 

 

(5) 

3.2 Thomas het Maandag die volgende  geeët: 

Ontbyt: 250ml Coco Pops 

125ml melk 

Middagete: 2 snye witbrood toebroodjie met konfyt 

250ml melkskommel 

Aandete: 250ml wit rys 

250ml gaar spinasie 

1 koppie koffie  met 125 ml melk 
  

3.2.1 Evalueer Thomas se dieët krities met betrekking tot die aanbevole 

daaglikse toelae van die verskillende voedselgroepe en die voedsel-

gebasseerde dieetriglyne. (4) 

3.2.2 Verduidelik hoe portuurgroepsdruk die eetgewoontes van Thomas kan 

beïnvloed. (3) 

3.3 Verduidelik hoe sosio-ekonomiese status ‘n impak het op voedselkeuses 

in Suid-Afrika. (3) 
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3.4 Bestudeer die voedselpiramiede en beantwoord die vrae wat daarop 
volg: 
 

  

3.4.1 Verduidelik die verskil tussen bederfbare voedsel en semi-bederfbare 

voedsel. 

 

(2) 

3.4.2 Gee twee voorbeelde van bederfbare voedsel en semi-bederfbare 

voedsel, vanuit die voedselpiramide (4) 

3.5 Bestudeer die spotprent hieronder en beantwoord die vraag: 

 

Kos kan baie maklik besmet word 

deur onhigiëniese praktyke van die 

kok  tydens voorbereiding. Bespreek 

hierdie stelling. 

(4) 

 

 

 

 

 

Bottel olie en blikkie 

klappermelk 

Vleisprodukte 
Suiwelprodukte 

Vars aartappels, 

groen blaargroentes 

wor 

Rys, pasta, brood 
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3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestudeer die spotprent en beantwoord die vraag: 

Hoe kan jy verhoed dat voedsel besmet word deur mikroörganismes in 

die kombuis? 

 

 

 

 

 

 

 

Ek hou van die louwarm kos en vuil kombuis! 

 

Gevaarsone!                                     

                       

(3) 

  

SUBTOTAAL: VRAAG 3: 40 punte  
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VRAAG 4: KLEDING EN TEKSTIELE  

4.1 Noem die verpligte inligting wat  op klere- etikette moet verskyn 

 

(4) 

4.2 Bestudeer die etikette hieronder en beantwoord die vrae wat daarop volg: 

Etiket 1 Etiket 2 Etiket 3 Etiket 4 Etiket 5 

100% 

Akriel 

35% 

Poliëster 

65% 

Katoen 

100% 

Wol 

100% 

Bamboes 

40% Nylon 

60% Katoen 

 

 

4.2.1 Kies die etiket wat die mees geskikte sal wees vir ‘n: 

a. skoolhemp  

b. skooltrui 

 

 

(2) 

4.2.2 Verduidelik die redes vir jou keuse vir die etiket vir ‘n skoolhemp in 4.2.1. (3) 

4.3 Bestudeer die inligting  en beantwoord die vrae wat daarop volg: 

Ellie Sithole is 'n 15-jarige graad 9-leerder by die plaaslike hoërskool. 

Sy werk as 'n naweekkelner in 'n restaurant. Ellie is lief vir gemorskos. 

Sy gebruik 'n fiets om skool toe te ry. Sy is genooi na 'n tradisionele 

troue. Sy hou daarvan om die nuutste mode te dra en is instaat en 

bereid om daarvoor te betaal. Haar klere keuses word gewoonlik 

gemaak nadat sy modetydskrifte gelees het en bekendes en modelle 

gesien het wat die nuutste klere vertoon. Sy koop baie klere, meestal 

via die internet. 
 

 

 

4.3.1 

 

Noem die tipe klere wat Ellie nodig sou hê vir die bywoning van die 

tradisionele troue. (1) 

4.3.2 Identifiseer TWEE faktore wat Ellie se keuse van 'n uitrusting sal 

beïnvloed vir die troue en gee 'n kort verduideliking van hoe elke faktor 'n 

impak kan hê op haar keuse van 'n uitrusting.                                 ( 2 x 2) (4) 

4.3.3 Ellie het 'n paar swart skoene met hakke (stilettos) vir die troue gekoop. 

Sy het haar been gebreek en sal op krukke wees vir ses weke. Evalueer 

die geskiktheid van die swart skoene terwyl sy nog op krukke is. (3) 
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4.4 Baie komberse word van akriel gemaak. Die meeste breigarings is 100% 

akriel. Komberse en breigare kan ook van wol gemaak word. Vergelyk 

WOL en AKRIEL met betrekking tot geskiktheid vir komberse. In jou 

vergelyking, verwys na eienskappe en nadele. 

Tabuleer jou antwoord soos volg: 

KRITERIA WOL AKRIEL 

Eienskappe 2 2 

Nadele 2 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 

4.5 Evalueer die impak van tekstielproduksie op 'n natuurlike hulpbron soos 

water. (3) 

4.6 Teken die versorgingssimbool vir:  

4.6.1 Geen stryk. (1) 

4.6.2 Kan gebleik word. (1) 

  

SUBTOTAAL: VRAAG 4: 30 punte  

 

VRAAG 5: Behuising  

5.1 Definieer ”Ergonomie”. (3) 

5.2 Noem VIER beginsels van universele ontwerp. (4) 

5.3 Noem TWEE tipes gloeilampe wat in ‘n huis gebruik kan word. (2) 

 

5.4 Lees die gevallestudie hieronder en beantwoord die vrae wat volg. 
 

Portia en Jakob wil vir ‘n huis spaar, maar Jakob het gedink dat dit on- 

moontlik was. Portia is moeg daarvan om van die een plek na 'n ander  

te trek en wil haar eie huis hê. Hulle het 'n drie-jarige kleuter en  

Portia se gestremde ma het onlangs by hulle kom bly nadat  Portia 

se pa oorlede is. As Jakob geld spandeer, word sy baie ontsteld 

 omdat sy elke sent wil  spaar om haar droomhuis te koop. 

  

5.4.1 Identifiseer 'n waarde wat onderliggend is aan Portia se behoefte aan 

behuising. (1) 

5.4.2 Portia se ma is in 'n rolstoel. Dit sal 'n invloed op hul keuse van ‘n huis (3) 
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hê. Stel DRIE punte voor wat hulle in gedagte moet hou wanneer hulle 'n 

huis koop. 

5.5 Verduidelik kortliks die beste posisionering (oriëntasie) van jou huis met 

betrekking tot die son. (3) 

5.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestudeer die skets en beantwoord die vrae wat volg. 

  

5.6.1 Noem DRIE aktiwiteite wat uitgevoer kan word in hierdie kamer.  (3) 

5.6.2 Stel DRIE lae-koste verbetering aan om die kamer vir 'n tiener meer 

bruikbaar te maak.  (3) 

5.7 Bestudeer die volgende gevallestudie en beantwoord die vrae wat volg. 
 

Familie 1: 'n Egpaar het 'n dogter in graad 10 en 'n seun in graad 7 en 

Kry 'n maandelikse inkomste van R7000. Hulle woon in 'n huis 

naby die skool. Elke kind het sy eie kamer.  Die pa se ma bly by                                     

hulle sedert haar man 'n jaar gelede oorlede is. 

Familie 2: Sipho en Xolile is vier jaar getroud en hul eerste baba is pas 

gebore. Hulle woon in 'n twee slaapkamer huis in 'n veiligheids 

kompleks. 

Familie 3: 'n Man en 'n vrou woon alleen sedert hul laaste kind klaar is              

met skool en is werk steeds. Hulle het onlangs verhuis na 'n kleiner 

plek met net twee slaapkamers. 

Familie 4: Muhammed en Saajidah is 'n paar maande gelede                                   

getroud en reis baie. Hulle woon in 'n woonstel. 
 

 

 

 

 

 (4) 

https://www.google.co.za/imgres?imgurl=http://cache4.asset-cache.net/gc/86525197-woman-listening-to-music-and-doing-homework-gettyimages.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=vABpcE3sfq61eBJP8U9Dx325OtVD0Jo3BTPmADwZ260=&imgrefurl=http://www.gettyimages.com/detail/photo/woman-listening-to-music-and-doing-homework-royalty-free-image/86525197&docid=0AlgTSusRHLemM&tbnid=RqIU6kR2aqV9mM:&w=507&h=338&ei=k6wNVLL5HISUarLFgtgI&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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5.7.1 

 

 

 

 

 

 Identifiseer die stadium in die gesinsiklus in elk van bogenoemde gevalle 

(1-4) deur een woord uit onderstaande blokkie te kies wat by elkeen sal 

pas. Skryf slegs die woord langs die nommer (1-4) neer. 

Enkele,   jonggetroude,  die uitbreidende familie, krimpende familie      

 saamgestelde familie,     leë nes,    aftrede,    uitgebreide familie  
 

5.7.2 Identifiseer VIER faktore (behalwe gesinsiklus)  wat 'n invloed op die 

keuse van soorte behuising kan hê. (4) 

 SUBTOTAAL: VRAAG 5: 30 punte  

VRAAG 6: Entrepreneurskap  

6.1 Lees die volgende gevallestudie en beantwoord die vrae wat volg. 

Rahma, 'n jong volwassene, is passievol oor maklik-om-te maak, 

gesonde maaltye.  Sy droom om haar eie besigheid te begin. Nadat 

sy haar werk verloor het, begin sy 'n klein besigheid en verkoop 

wegneem- etes van die huis af. Sy gebruik die min geld wat sy het 

om toerusting te koop en te adverteer. Sy het twee voltydse 

assistente. Haar teikenmark is hoofsaaklik kantoorwerkers van die 

kantoor oorkant die straat, maar hulle trek gou na 'n nuwe plek 5 

kilometer verder. Die gebou is omskep in stoorplek. Die enigste 

mense wat nog daar werk, is 'n paar sekuriteitswagte. 
 

 

 

6.1.1 

 

Definieer 'n “Entrepreneur.” (2) 

6.1.2 Identifiseer VIER redes waarom Rahma besluit om 'n entrepreneur te 

word.   (4) 

6.1.3 Noem DRIE eienskappe van 'n suksesvolle entrepreneur wat Rahma het. (3) 

6.1.4 Identifiseer TWEE bronne beskikbaar vir Rahma. (2) 
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6.2 Lees die gevallestudie en beantwoord die vrae wat volg. 

Susan is 'n baie entoesiastiese en kreatiewe persoon en 'n het ‘n                    

diploma van 'n bekende sjefskool in die Kaap. Sy het geld van haar                              

ouma geërf en wil dit  gebruik om 'n klein-skaalse besigheid te  

begin.  Sy bied middagetes vir besighede aan. Die geld sal genoeg 

wees om  'n klein plekkie te huur, 'n deposito vir 'n motor en ook                          

om al die nodige toerusting te koop. Susan is van plan om  

aanvanklik die meeste van die werk self te doen, en om later nog                     

twee werkers in diens te neem. Sy maak tans gebruik van 

 openbare vervoer, maar sal 'n afleweringsvoertuig koop om haar 

 bestellings af te lewer. Na deeglike marknavorsing het sy gevind dat 'n                

baie groot persentasie van haar kliënte Moslem sou wees. 

 

 

6.2.1 Verduidelik hoe die teikengroep haar keuse van voedselprodukte sal 

beïnvloed. (2) 

6.2.2 Verduidelik hoe die sosio-ekonomiese omstandighede van die 

teikengroep 'n rol speel in die tipe voedselprodukte wat sy daar kan   

verkoop. (3) 

6.2.3 Susan is bewus van die feit dat haar produksie- area goed georganiseerd 

moet wees.    Adviseer haar op punte om in gedagte te hou by die 

beplanning van die produksie- area. (4) 

6.3.1 Bereken die kosprys van twaalf (12) botterbroodjies.  Skryf slegs die 

letter (A--D) neer met die antwoorde langs elke letter. 

Bestanddele (A) Aankoop 

eenheid 

Aankoop 

prys 

Koste 

Bruismeel 500g 2.5kg (B) 32,99 6,59 

Sprite 300ml 375 ml 10.00 8.00 

Room 300ml 250ml 17,99 (C) 

 (D) 
 

(4) 

6.3.2 Bepaal die verkoopprys van EEN (1) botterbroodjie met behulp van die 

inligting in vraag 6.3.1. Hou in gedagte dat die oorhoofse koste word 

bereken teen 25% en die winsgrens is 75%. Toon alle berekeninge.  (6) 

 SUBTOTAAL: VRAAG 6: 30 punte  

 GROOTTOTAAL: 200 PUNTE  
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VERBRUIKERSTUDIES: GRAAD 10 ANTWOORDBLAD 

NAAM: ...................................................................................................... 

VRAAG 1.1 

1.1.1 A B C D (1) 1.1.11 A B C D (1) 

1.1.2 A B C D (1) 1.1.12 A B C D (1) 

1.1.3 A B C D (1) 1.1.13 A B C D (1) 

1.1.4 A B C D (1) 1.1.14 A B C D (1) 

1.1.5 A B C D (1) 1.1.15 A B C D (1) 

1.1.6 A B C D (1) 1.1.16 A B C D (1) 

1.1.7 A B C D (1) 1.1.17 A B C D (1) 

1.1.8 A B C D (1) 1.1.18 A B C D (1) 

1.1.9 A B C D (1) 1.1.19 A B C D (1) 

1.1.10 A B C D (1) 1.1.20 A B C D (1) 

 

1.2.1 1.2.2 1.2.3 

   

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 

1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 

1.5.1 1.5.4 

1.5.2 1.5.5 

1.5.3  

 

VRAAG MOONTLIKE PUNTE PUNTE TOEGEKEN 

1. Kort vrae 40  

2. Die Verbruiker 30  

3. Voedsel en Voeding 40  

4. Kleding en Tekstiele 30  

5. Behuising 30  

6. Entrepreneurskap 30  

TOTAAL 200  

TEKEN: 

 

DATUM: 

 


