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Vak: Fisiese Wetenskappe Punte: 125 

Onderwyser: S. Bouwer Datum: 12 Nov 2015 

Moderator: M. Aspeling Tyd: 2 ure 

Vraestel No.: Vraestel 1   

Lokaal: 1, 2 en 3   

Sessie: Sessie 1   

Vraestel bestaan uit 8 Vrae en 9 Bladsye. 

Instruksies: 

1. Beantwoord AL die vrae. 

2. Nie-programmeerbare sakrekenaars mag gebruik word. 

3. Toepaslike wiskundige instrumente mag gebruik word. 

4. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in 
hierdie vraestel gebruik is. 

5. 'n Inligtingsblad is vir jou gebruik aangeheg. 

6. Gee kort motiverings, besprekings, ensovoorts waar nodig. 
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AFDELING A:

VRAAG 1: MEERVOUDIGE KEUSE

1.1

A. I
B. II
C. III
D. IIII

(2)

1.2
Watter een van die volgende is nie 'n SKALAAR eenheid nie?
A.
B.
C.
D.

(2)

1.3

konstante spoed van 2 m.s⁻¹. Haar verplasing is:
A. 0
B.
C. 400 m Oos
D. 130 m

(2)

Elke vraag het slegs EEN korrekte antwoord. Skryf slegs die letter (A-D) langs
die vraagnommer (1.1 - 1.10) in die ANTWOORDEBOEK neer.

Drie identiese resistors van 4 Ω is verbind om 'n gekombineerde weerstand van 6 Ω

Tyd
Energie
Versnelling
Massa

 'n Meisie hardloop een keer om 'n sirkelvormige baan met 'n omtrek van 400 m en 'n

te gee. Watter van die volgende stroombaandiagramme illustreer hoe dit gedoen is?

400 m Wes 



2

1.4

A. lug
B. water
C. yster
D. vakuum

(2)

1.5
n Man stap 30 m Noord en dan 40 m Suid. Sy resulterende verplasing is ...
A.
B.
C.
D.

(2)

1.6

A.  
B.
C.
D.

(2)

1.7

is bekend as die
A.
B.
C.
D.  

(2)

1.8

die helderste tot die dofste.
A. A > B = C > D
B. A = B = C = D
C. A = D > B = C
D.  B = C > A > D

(2)

afhanklike veranderlike.

die tempo van verandering van snelheid.

Klank word die beste oorgedra deur…

Versnelling is
die helling van 'n verplasing-tyd-grafiek.

50 m Noord
50 m 
70 m 
10 m Suid

 'n skalaar.

Die veranderlike wat verwag word om te verander as gevolg van 'n ander veranderlike

direk eweredig veranderlike.
onafhanklike veranderlike.

Rangskik die identiese gloeilampe in die stroombaan volgens die helderheid, vanaf  

die tempo van verandering van verplasing.

beheerde veranderlike.
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1.9

die golf 'n vibrerende elektriese veld en die ander komponent is 'n ooreenstemmende 
magnetiese gebied, word 'n                   genoem:
A. induksie golf
B. stralende golf
C. klankgolf
D.  elektromagnetiese golf

(2)

1.10
Almal behalwe                   is elektromagnetiese golwe.
A. infrarooi golwe
B. gamma golwe
C. klanklgolwe
D.  radiogolwe

(2)

[20]

 'n Golf wat bestaan uit twee loodregte transversale golwe, met een komponent van
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AFDELING B

VRAAG 2: ELEKTRISITEIT

battery is 0,1Ω en elke hooflig het 'n weerstand van 1,4Ω. Die aansitter is in parallel
met die hoofligte gekoppel en word deur die aansitskakelaar, S₂ beheer. Die 
weerstand van die verbindingsdrade kan geïgnoreer word.

  

2.1  Stel Ohm se wet in woorde. (2)

Met slegs skakelaar S1 gesluit, bereken die volgende:

2.2 Effektiewe weerstand van die twee hoofligte. (3)

2.3  Die stroom wat deur die battery vloei. (3)

2.4  Potensiaalverskil oor die twee hoofligte. (2)

2.5  Krag verloor deur een van die hoofligte. (3)

2.6  Skakelaar S2 word nou gesluit (terwyl S1 ook gesluit is) vir 'n kort tydperk en
        die aansitter motor, met 'n BAIE LAE WEERSTAND, roteer.
        2.6.1  Hoe sal die helderheid van die hoofligte geaffekteer word terwyl 
                   skakelaar S2 gesluit is? Skryf slegs TOENEEM, AFNEEM of BLY 
                   DIESELFDE. (1)
        2.6.2  Verduidelik kortliks hoe jy by die antwoord gekom het. (1)
2.7  Elke gloeilamp van die hoofligte het 'n krag van 40W en word aangeskakel
        vir 10 sekondes. As 200 Joule nuttige energie oorgedra word, wat is die 
        doeltreffendheid van die gloeilamp? (2)

[17]

Die hoofligte van 'n motor is in parallel verbind aan 'n 12V battery, soos gewys  
in die vereenvoudigde stroombaandiagram hieronder. Die interne weerstand van die

Aansitter

emk
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VRAAG 3: INTERNE WEERSTAND

Die battery in die stroombaan diagram het 'n emk van 12 V en 'n onbekende interne
weerstand r. Voltmeter V₁ is oor die battery en voltmeter V₂ is oor die skakelaar S.  
Die weerstand van die verbindingsdrade en die ammeter kan geignoreer word. 

3.1  Skryf die onderskeie lesings op voltmeters V₁ en V₂ wanneer skakelaar S
       oop is. (2)

Skakelaar S word nou gesluit. Die lesing op voltmeter V₁ verander na 9 volt.
Die ammeterlesing is 1,5 A.

3.2  Bereken die totale eksterne weerstand van die stroombaan. (3)
3.3  Bereken die interne weerstand, r, van die battery. (4)
3.4  Bereken die stroom deur die 6Ω resistor. (5)

[14]
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VRAAG 4: BEWEGING IN EEN RIGTING

4.1  'n Vliegtuig benodig 'n spoed van 60 m.s⁻¹ voordat dit kan opstyg. Dit versnel 
       eenvormig vanuit rus aan die einde van die aanloopbaan,  met 'n lengte 600 m.
       Gedurende die eerste 5 sekondes van opstyg beweeg die vliegtuig 'n afstand 
       van 78 m. 

4.1.1  Definieer versnelling. (2)
4.1.2  Bereken die grootte van die versnelling van die vliegtuig vir die eerste
           5 s. (4)
4.1.3  Bereken die lengte van die aanloopbaan wat nie gebruik word tydens 
          die opstyg nie. (3)

4.2  'n Warm lug ballon beweeg opwaarts teen 'n konstante snelheid van 8 ms⁻¹.
        Op 'n hoogte van 120 m bo die grond, laat val 'n seun in die ballon 'n tennis
        bal by die ballon uit. Ignoreer die lugweerstand. 

4.2.1 Bereken die tyd wat dit neem vir die bal om die hoogste punt bo die grond 
          te bereik. (4)
4.2.2  Bereken die snelheid van die bal  wanneer dit die grond tref. (4)
4.2.3  Die tyd wat dit die bal neem om die grond te tref na die bal laat val word 
           is 5.83 s.  Bepaal die hoogte van die ballon bo die grond op die oomblik 
           wat die bal die grond tref. (2)

[19]

8 m.s⁻¹
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VRAAG 5: BESKRYWING VAN BEWEGING

Die diagram hieronder wys die snelheid-tyd grafiek vir 'n trok wat aanvanklik 
in 'n reguit lyn ooswaarts beweeg:

5.1  Beskryf die tipe beweging in elk van die volgende gevalle:
       5.1.1  AB (2)
       5.1.2  BC  (2)

5.2  Gebruik die grafiek om die versnelling van die trok tussen C en D te
        bepaal. (3)
5.3  Gee die oombliklike snelheid van die vragmotor by E. (2)
5.4  Bepaal die resulterende verplasing van die vragmotor na 15s. (5)
5.5  Bepaal die gemiddelde snelheid van die trok gedurende die 15s van 
        beweging. (2)
5.6  Teken 'n versnelling teenoor tyd grafiek vir die 15s van beweging vir die trok.
        Alle belangrike waardes moet in die grafiek ingesluit word.
      (Belangrike waardes sluit in allle maksimum, minimum en afsnit waardes.) (5)

[21]

D            E                        F

C
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0

A            B
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VRAAG 6: GOLWE

 'n Klank vanaf 'n elektroniese orrel word gespeel in 'n mikrofoon wat aan 'n 
ossilloskoop verbind is. Die diagram hieronder toon die golfspoor (patroon) 
van die klank geproduseer deur die orrel. Die horisontale lyn gemerk L is die  
spoor wanneer daar geen klank is nie. Die tyd vir een volledige siklus van die golf 
is 0,020 s.

6.1  Gee die term vir "tyd vir een volledige siklus". (1)
6.2  Beweeg klank deur LONGITUDINALE of TRANSVERSALE golwe? (1)
6.3  Hoe dui die diagram hierbo dat die:
        6.3.1  hardheid van die klank afneem met tyd? (1)
        6.3.2  toonhoogte van klank konstant is? (1)
6.4  Bereken die:
        6.4.1  Frekwensie van die golf. (2)
        6.4.2  Golflengte van die golf as die spoed van klank in lug 340 m.s⁻¹ is. (3)

[9]

tyd (s)

lu
g

dr
uk
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VRAAG 7: ELEKTROMAGNETIESE RADIASIE

 'n Foton van elektromagnetiese radiasie het 'n frekwensie van 1,5 x 10¹⁵ Hz. 

7.1  Bereken die energie van die foton. (4)
7.2  Bereken die golflengte van die radiasie. (4)
7.3  Gee die verhouding tussen golflengte en frekwensie van elektromagnetiese 
        radiasie in woorde. (2)
7.4  Gamma strale is die mees energieke strale in die elektromagnetiese spektrum.
        Wat is die verhouding tussen:
        7.4.1  die energie en die frekwensie van die golwe? (1)
        7.4.2  die energie en die golflengte van die golwe? (1)

[12]

VRAAG 8: VEKTORE OP 'N CARTESIESE VLAK

8.1  Gebruik inligting in die Cartesiese Vlak hieronder om die volgende vrae te 
        beantwoord:
       8.1.1  Resulterende Horisontale Komponent Fxnet (4)
       8.1.2  Resulterende Vertikale Komponent Fynet (4)
       8.1.3  Resulterende Krag Fnet (5)

[13]

TOTAAL …/125
Die Einde ≈ Wel Gedaan

Die Einde ≈ Wel Gedaan
TOTAAL …/125


