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Instruksies en inligting 

1. Jy mag nie die eksamenlokaal verlaat voordat die volle duur van die eksamen verby is 

nie. 

2. Stoor jou werk gereeld. 

3. Lees elke vraag voordat jy dit beantwoord en oplos. Moenie meer doen as wat deur die 

vraag vereis word nie. 

4. Let daarop dat geen drukwerk verlang word nie. 

5. Gedurende die eksamensessie mag jy die hulpfasiliteite van die betrokke programme 

gebruik. Jy mag geen ander bronmateriaal gebruik nie. 

6. Let daarop dat indien jy ’n vraag nie kon regkry nie, en jy die data vir die daaropvolgende 

vrae benodig, jy steeds moet probeer om die volgende vrae te doen. 

7. Formules en/of funksies moet gebruik word vir alle bewerkings in vrae wat op sigblaaie 

betrekking het, behalwe as dit anders gespesifiseer word – met ander woorde, moenie 

enige antwoorde met die hand uitwerk en intik nie! 

Let op: 

Saam met die vraestel ontvang jy ’n eksamenlêergids DATA Gr11. Hierin is al die lêers wat 
jy gaan benodig, naamlik:  

 

Daar sal na hierdie lêergids as jou eksamenlêergids verwys word.  
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Tema: ‘Romeo and Juliet’-produksie 

Die skool sal hul jaarlikse dramaproduksie vroeg in 2016 aanbied. Daar is ’n hele aantal 

mense betrokke, en daarom is besluit om lank voor die tyd met die beplanning te begin.  

Vraag 1 – Woordverwerking  

’n Dokument wat opgestel is, moet afgerond word. 

Maak die dokument 1_Memorandum oop.  

1.1 Vind die opskrif ‘E-MEMORANDUM’ boaan die dokument. 

 Verwyder die opskrif se onderstreping. 

 Verander die paragraafspasiëring ná die opskrif na 12 pt. (2) 

1.2 Vervang die geel plekhouer op die eerste bladsy met die huidige datum as ’n veld 

wat in die formaat DD MMM YYYY vertoon.  (2) 

1.3 Vind die genommerde lys op die eerste bladsy en verander dit soos volg na ’n 

kolpunt (‘bullet’)-lys: 

 Gebruik die prentjie MaskBullet.png vir die kolpuntkarakter. 

 Die posisie van die kolpunt en die teks moet soos volg wees: 

 (3) 

1.4 Vind die grafika onder die opskrif ‘Official logo’. 

Verander dit om soos volg te lyk: 

 (2) 

1.5 Bring die volgende stylveranderinge aan: 

 Wysig die New_Heading-styl deur die fontgrootte na 13 pt te verander. 

 Pas hierdie gewysigde New_Heading-styl toe op al die opskrifte (‘headings’) 

wat tans met die Old_Heading-styl geformateer is. (2) 
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1.6 Vind die tabel onder die opskrif ‘Production team’ op bladsy 2. 

 Verkry die besonderhede van die vyf lede wat as ‘Contracted’ lede (kolom H) 

van die ‘Production team’ (kolom I) gelys is vanaf die sigblad All_Members. 

Kopieer dan slegs die kolomme soos hierna aangedui na die tabel in jou Word-

dokument. 

Let daarop dat slegs die eerste twee lede se besonderhede in die volgende 

skermkopie gewys word: 

 

 Verwyder die vertikale raampies binne die tabel. 

Maak die sigblad All_Members toe. (5) 

1.7 Vind die rolverdeling (‘Romeo’ tot by ‘Anthony’) wat in skuinsdruk onder die opskrif 

‘Auditions’ voorkom. 

 Verander die ‘centre tab’ by 1 cm na ’n linkertabelstop. 

 Voeg ’n regtertabelstop met ’n soliede gidslyn by 15 cm by. 

Die eerste paar reëls van die tabelstopafdeling moet soos volg lyk (ignoreer die 

raampie): 

 (5) 

1.8 Vind die sewe items op die agenda onder die opskrif ‘Agenda for planning meeting’. 

Formateer hierdie lys om soos volg (sonder die raampie) te vertoon, deur van ’n 

multivlaklys gebruik te maak: 

 

Let mooi op na die nommerformate en -style. (4) 
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1.9 Vind die geronde reghoekvorm wat verskeie kontroles bevat op die derde bladsy en 

doen die volgende: 

 Vervang die geel plekhouer met ’n ‘Rich Text’-kontrole. 

 Vind die ‘Drop-Down’-kontrole langs die teks ‘Position’. 

Voeg die woordjie ‘Cast’ by die items in die aftreklys sodat die lys verskyn in die 

volgorde soos hierna aangetoon:  

 

 Verander ’n eienskap (‘property’) van die ‘Check Box’-kontrole langs ‘Transport 

needed’, sodat die ‘unchecked’-simbool die Wingdings-karakterkode 251 () sal 

wees. 

Let wel: MOENIE ‘restrict editing’ toepas nie. (4) 

1.10 Vind die laaste bladsy wat begin met ‘Esperanza High invites all interested learners 

to AUDITIONS’. 

 Voeg ’n ‘Art’-bladsyraam van jou eie keuse by slegs hierdie bladsy. (Let daarop 

dat die nodige ‘section break’ reeds geskep is). 

 Verwyder slegs hierdie laaste bladsy se bladsynommer. (4) 

Stoor die dokument en maak dit toe. [33] 

Vraag 2 – Woordverwerking 

’n Brief met die uitslae van die oudisies en verdere inligting moet aan al die betrokkenes 

gestuur word. 

Maak die dokument 2_Letter oop.  

2.1 Voeg ’n eindnota (‘endnote’) met die woorde ‘Mixture of things’ by die verhelderde 

teks ‘potpourri’ op bladsy 1. (2) 

2.2 Vind die groen geskakeerde teks onder die opskrif ‘The balcony scene’. 

 Verwyder die groen skakering van al die teks. 

 Verander die spasie tussen die kolomme na 1 cm. 

 Verander die posisie van die kolomonderbreking, sodat Romeo se tweede 

toespraak boaan die tweede kolom verskyn, soos hieronder gewys (slegs die 

boonste deel word gewys): 

 (4) 
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2.3 Vind die blou teks onder die opskrif ‘Production team and crew’. 

Voeg ’n rooi, 3 pt paragraafraam slegs aan die linkerkant van hierdie paragraaf by. (3) 

2.4 Vind die geel geskakeerde teks (‘The slideshow may be viewed here’) onder die 

opskrif ‘Advertising and ticket sales’. 

Voeg ’n hiperskakel (‘hyperlink’) by hierdie teks om met die lêer RJ_Slideshow te 

skakel. (2) 

2.5 Vind die prentjie onder die opskrif ‘Advertising and ticket sales’. 

Voeg ’n byskrif (‘caption’) onder die prentjie by, om soos volg te vertoon: 

 Figure 2: Placemat design  (1) 

2.6 Vind die tabel onder die opskrif ‘Practice times for learners’. 

Verander die tabel om soos die voorbeeld hieronder te lyk en let op die volgende: 

 Die oefensessie vir die ‘Music Ensemble’ is vanaf Maandag na die oop 3 ure-

gleuf op Woensdag geskuif. (Let mooi op hoe Maandag se tydgleuwe moet 

vertoon!) 

 Die ‘Full Dress Rehearsal Cast and Crew’ op Saterdag is met ’n ekstra uur 

verleng. 

 Die onderste ry van die tabel (die 20:00 tydgleuf), is verwyder 

 Al die teks is gesentreer. 

 (5) 

2.7 Vind die tabel onder die opskrif ‘Competition time!’. 

Die volle teks van die drama is as ’n objek (ikoon) in die linkerkantste sel van die 

tabel ingevoeg, as die lêer RomeoJuliet. Let daarop dat hierdie lêer ook in jou 

eksamenlêergids is. 

Gebruik die objek (d.w.s. die lêer RomeoJuliet) om die volgende vas te stel: 

 Die karakter of persoon in die drama wat die volgende gesê het: ‘Wisely and slow; 

they stumble that run fast’ (die naam van die persoon verskyn langs die teks). 

Voeg jou antwoord in die spasie daarvoor gelaat in die 2_Letter-dokument 

(liggroen sel). 

 Die aantal kere wat die naam ‘Romeo’ (let op na die hoof- en kleinletters!) in die 

lêer RomeoJuliet voorkom.  

Voeg jou antwoord in die spasie daarvoor gelaat in die 2_Letter-dokument 

(ligblou sel). (3) 

Maak die lêer RomeoJuliet toe. 
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2.8 Voeg die huidige lêernaam en sy pad (‘path’) as ’n veld in die bladsy-opskrif 

(‘header’) van die dokument. (3) 

2.9 Vind die verwysing (‘citation’) (Wells, 1989) in rooi onder die opskrif ‘Closing 

thoughts’ op die laaste bladsy.  

 Voeg die stad ‘Worcester’ by die bron (‘source’) van die verwysing. 

 Voeg die bladsynommer 88 by die verwysing. (2) 

2.10 Voeg ’n outomatiese bibliografie onder die opskrif ‘Bibliography’ in. (1) 

2.11  Dateer die hele ‘table of figures’ onder die opskrif ‘Table of Figures’ op. (1) 

Stoor die dokument en maak dit toe.  [27] 

Vraag 3 – Sigblad  

’n Sigblad word gebruik om tred te hou met die kaartjieverkope wat deur die graad 8-leerders 

onderneem is. Die drie graad 8-klasse (8A, 8B en 8C) is in drie spanne (‘Team GOLD’, 

‘Team GREEN’ en ‘Team BLUE’) ingedeel. 

Maak die sigblad 3_TicketSales oop en werk in die Team GOLD-werkblad. 

Belangrik:  Wanneer daar van jou verwag word om ’n funksie of formule in ’n enkele sel in 

te voeg, moet jy seker maak dat die funksie/formule reg sal werk as dit na ander 

selle in daardie spesifieke kolom gekopieer word.  

3.1 Sentreer die inhoud van kolom C (Class). (1) 

3.2 Die getal kaartjies wat deur die leerders vir elke vertoning verkoop is, is in kolomme 

D tot H gestoor. 

Gebruik ’n funksie in sel I3 om die totale getal kaartjies wat Vilash Pillay verkoop 

het, te bepaal. (2) 

3.3 Die dae van die vertonings word in selle D2 tot H2 vertoon. Die prys van die 

kaartjies vir vertonings gedurende die week (Maandag 11 April tot Vrydag 15 April) 

is in sel Q1 gestoor, en die prys van die kaartjies vir Saterdag se vertoning 

(Saterdag 16 April) in sel Q2. 

Gebruik ’n formule in sel J4 om die totale waarde van die kaartjies wat deur 

Amanda Carter verkoop is, te bepaal.  (5) 

3.4 Leerders wat 10 of meer kaartjies verkoop het, neem deel aan ’n gelukstrekking, 

waarvoor ewekansige (‘random’) gelukkige nommers aan hulle toegeken word. 

Gebruik ’n IF-funksie saam met ’n ewekansige funksie in sel K5 om aan 

Jodie Barber ’n ewekansige heelgetal tussen 1 en 1000 toe te ken indien hy vir die 

gelukstrekking kwalifiseer. Indien hy nie vir die gelukstrekking kwalifiseer nie, moet 

niks in die sel vertoon nie. (4) 

3.5 Gebruik ’n funksie in sel Q4 om te bepaal hoeveel leerders kaartjies vir die 

vertoning op Saterdag 16 April verkoop het. (2) 
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3.6 Gebruik ’n funksie in sel Q8 om die totale waarde van die kaartjies wat deur leerders 

in graad 8A verkoop is, te bepaal. (Let daarop dat die selverwysings in jou funksie 

van so ’n aard moet wees dat die korrekte kaartjiewaardes vir graad 8B en 8C in selle 

Q9 en Q10 sal vertoon as die funksie net so na daardie selle gekopieer sou word.)  

Kopieer die funksie na selle Q9 en Q10. 

Formateer die selle Q8:Q10 as ‘Currency’ (SA Rand).  (7) 

Stoor die sigblad, maar moet dit nog nie toemaak nie. 

Werk in die Team BLUE-werkblad. 

3.7 ‘Unhide’ kolom K, sodat die inhoud van hierdie kolom ten volle sigbaar is. (1) 

3.8 Verander die ‘tab’-kleur van die Team BLUE-werkblad na ’n meer gepaste kleur. (1) 

3.9 Haal die beskerming van die Team Blue-werkblad af (‘unprotect’). Die wagwoord is 

123. (1) 

Stoor die sigblad, maar moet dit nog nie toemaak nie. 

Werk in die Overview-werkblad. 

3.10 Verander die formatering van die kolomopskrifte boaan kolomme B tot E om soos 

volg te lyk: 

 

Let wel: MOENIE enige van die vulkleure verander of verwyder nie. (3) 

3.11 Gebruik ’n funksie in sel C6 om te bepaal hoeveel kaartjies deur die leerders in 

‘Team GREEN’ vir die vertoning van Vrydag 15 April verkoop is.  

Let daarop dat besonderhede van ‘Team GREEN’ se kaartjieverkope in die 

Team GREEN-werkblad voorkom.  (3) 

3.12 Die groottotaal van die kaartjieverkope vir die drie spanne kom in selle B8 tot D8 

voor. 

Gebruik ’n funksie in sel K4 om te bepaal wat die tweede hoogste groottotaal 

kaartjies is wat die spanne verkoop het. (3) 

3.13 Gebruik ’n funksie in sel K8 om vas te stel hoeveel leerders in ‘Team BLUE’ geen 

kaartjies verkoop het nie. 

Let daarop dat besonderhede van ‘Team BLUE’ se kaartjieverkope in die 

Team BLUE-werkblad voorkom. (3) 

3.14 Die totale getal sitplekke wat in die teater beskikbaar is, kom in sel K10 voor. 

Gebruik ’n formule in sel K11 om die persentasie sitplekke wat, volgens huidige 

kaartjieverkope, nog nie vir die vertoning op Saterdag 16 April gevul is nie, te bepaal. (5) 
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3.15 Sorteer die data in selle A12 tot C83 (in skuinsdruk) soos volg: 

 eerstens volgens ‘Class’ (kolom B) 

 daarna volgens ‘Name’ (kolom A) (2) 

3.16 Gebruik voorwaardelike formatering (‘conditional formatting’) op selle C12 tot C83 

sodat die selle met kaartjieverkope van 10 of meer, anders sal vertoon as die res 

van die selle. (2) 

3.17 Verander die grafiek in die Overview-werkblad, om soos volg te vertoon:  

 

Let op die volgende: 

 Die ‘plot area’ van die grafiek is met die prentjie RJ_Romantic.jpg gevul. 

 Die volgende titel is vir die vertikale as bygevoeg: ‘Number Sold’.  

 Die byskrifte (‘labels’) op die horisontale as is geroteer tot -45°. 

 Die kolomme vir die datareeks ‘Team GREEN’ is met groen gevul. 

 Die randskrif (‘legend’) is aan die regterkant van die grafiek geplaas. (5) 

3.18 Vries (‘freeze’) rye 1–8 van die Overview-werkblad, sodat die inhoud van hierdie 

rye altyd sigbaar sal bly, al beweeg (‘scroll’) die gebruiker na die onderkant van die 

werkblad. Moenie enige kolomme vries nie. (1) 

3.19 Maak die Word-dokument TeamGreen oop. 

 Kopieer die selreeks A1 tot K26 van die Team GREEN-werkblad na die Word-

dokument TeamGreen.  

 Stoor die Word-dokument en maak dit toe. (2) 

Stoor die sigblad en maak dit toe. [53] 
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Vraag 4 – Databasis  

’n Databasis is geskep om inligting oor lede wat by die produksie betrokke is en ander 

rolspelers te stoor. 

Maak die databasis 4_Production oop. 

4.1 Verander die Parent_Donations-tabel soos volg: 

 4.1.1 Werk in die ‘Datasheet View’ en voeg slegs vertikale gidslyne (‘gridlines’) by 

die tabel in. (1) 

 4.1.2 Verander die grootte van die Firstname-veld na 15. (1) 

 4.1.3 Skep ’n valideringsreël op die Learners_in_school-veld wat sal verseker 

dat ’n waarde van 1 of meer ingevoeg sal word. Voeg ook geskikte 

valideringsteks by. (3) 

 4.1.4 Verander die datatipe van die CellNo-veld na ’n meer geskikte tipe. (1) 

 4.1.5 Verander die eienskap (‘property’) van die Email_Address-veld, sodat dit nie 

nodig is om ’n e-posadres in te tik wanneer ’n nuwe rekord bygevoeg word nie. (1) 

 4.1.6 Elke ouer ontvang ’n unieke kode wanneer hulle ’n donasie maak. 

  Skep ’n toevoermasker (‘input mask’) vir die Code-veld om te verseker dat 

data vir hierdie veld in die volgende formaat ingevoer word: 

 Drie verpligte letters (hoof- of kleinletters), gevolg deur 

 Twee verpligte syfers. 

  Voorbeelde van geldige kodes sal pil01, Van03, ens. wees. (2) 

Stoor die Parent_Donations-tabel (maar moenie die databasis toemaak nie). 

Gebruik die Members-tabel om die volgende te doen: 

4.2 ’n Vergadering tussen die onderwysers en al die junior leerders wat in die 

produksie betrokke is, word beplan. 

Skep ’n navraag (‘query’) Meeting gebaseer op die Members-tabel. 

 Vertoon slegs die Surname-, Name- en Group-velde. 

 Die navraag moet die rekords vertoon van al die leerders in Graad 8 en 9 

(Grade-veld), asook al die onderwysers (Group-veld).  

 Die onderwysers moet eerste, voor die leerders in die navraag gelys word. 

Stoor en maak die navraag toe. (8) 
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4.3 Die regisseur (‘producer’) wil alle lede, behalwe dié van die rolverdeling (‘cast’), wat 

nog nie ’n ‘hoodie’ bestel het nie, herinner om een te bestel.     

 4.3.1 Maak die navraag No Hoodies oop en verander dit soos volg: 

o Voeg die Gender-veld by sodat dit as derde veld van die navraag verskyn. 

o Die navraag moet slegs diegene bevat wat nie deel vorm van die 

rolverdeling/‘cast’ (Position-veld) nie en ook nog nie ’n ‘hoodie’ (Hoodie-

veld) bestel het nie. 

Stoor en maak die navraag toe. 

 4.3.2 Voer die No Hoodies-navraag uit (‘export’) as ’n ‘Rich Text Format’-

dokument met die naam Reminders en stoor dit in jou eksamenlêergids. (6) 

4.4 Skep ’n vorm met die titel Updates gebaseer op die Members-tabel. 

 Voeg al die velde behalwe die ID-veld by die vorm by. 

 Verander die agtergrondkleur van slegs die ‘Form Header’-afdeling na pienk of 

ligrooi. 

 Voeg ’n etiket (‘label’) in die ‘Detail’-afdeling van die vorm, langs die 

Amt_Costume-veld met die bewoording ‘Do not enter the Rand sign’. 

 Voeg die RJ_Graphic.jpg-prentjie in die ‘Form Footer’-afdeling by. 

Stoor en maak die vorm toe. (6) 

4.5 Skep ’n verslag (‘report’) met die naam Romeo and Juliet gebaseer op die Cast- 

navraag. 

 Vertoon slegs die velde Surname, Name, Grade, CellNo, Role en 

Amt_Costume. 

 Groepeer die rekords volgens die Grade-veld. 

 Sorteer die rekords volgens die Surname-veld. 

 Vertoon die verslag in landskapformaat. 

 Doen die volgende berekeninge aan die einde van die verslag: 

o Die totale getal leerders in die verslag. 

o Die gemiddelde koste per kostuum. Formateer die bedrag as ‘Currency’. 

 Vertoon die datum in die ‘Page Footer’-afdeling in die ‘Medium Date’-formaat. 

Stoor en maak die verslag toe. (12) 

Maak die databasis toe.  
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4.6 Gebruik jou woordverwerker se ‘mail merge’-fasiliteit om identifiseringsblaaie vir die 

tegniese span (‘crew members’) wat leerders is, se sluitkassies (‘lockers’) te skep.  

Maak die Word-dokument 4_Lockers oop. 

 Sentreer die bladsy vertikaal.  

 Vervang die blou plekhouers in die Word-dokument met die ooreenstemmende 

velde van die Members-tabel in die brondatabasis 4_Production. 

 Maak seker dat die finale saamgevoegde dokument identifikasieblaaie vir net 

die tegniese span (‘Crew’ in Position-veld) wat leerders (‘Learner’ in Group-

veld) is, bevat. 

 Stoor die 4_Lockers-dokument net voor jy die samevoeging (‘merge’) voltooi. 

 Voltooi die samevoeging en stoor die saamgevoegde dokument as 4_Merge in 

jou eksamenlêergids. (6) 

Maak albei Word-dokumente toe. [47] 

Vraag 5 – Webontwerp (HTML)  

Jy moet ’n webblad vir jou skool se intranet finaliseer.  

Voer die instruksie op die volgende bladsy uit. Jou finale webblad behoort naastenby soos 

volg te vertoon: 
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Maak die webblad 5_WebPage in ’n webdeurblaaier (‘browser’) asook in ’n 

teksredigeerder oop. 

Let wel: 

 Vraagnommers is as kommentare in die lêer gevoeg, om min of meer aan te toon waar 

jou antwoorde ingetik behoort te word. Moet asseblief nie hierdie kommentare uitvee nie. 

 ’n HTML ‘tag’-bladsy word vir verwysing na hierdie vraag aangeheg. 

5.1 Voeg HTML-kode by om die teks ‘Auditions’ in die ‘tab’ van jou webblaaier te vertoon. (2) 

5.2 Vind die teks ‘Drama Production 2016’ boaan die bladsy. 

 Voeg HTML-kode by om die teks soos volg te formateer: 

 Die teks moet as ’n vlak 2-opskrif (‘heading 2’) verskyn. 

 Verander die fonttipe na Arial Black. 

 Verander die fontkleur na pers (‘purple’). (3) 

5.3 Voeg die prentjie RJ_Graphic.jpg onder die teks ‘Drama Production 2016’ by. 

 Indien die prentjie nie wil vertoon nie, moet die teks ‘RJ Logo’ vertoon. (4) 

5.4 Vind die eerste paragraaf ‘Good news! ... are as follows:’. 

 Formateer die teks ‘Good news!’ in vetdruk. 

 Voeg HTML-kode by sodat die teks wat begin met ‘Auditions are now open ...’ 

op ’n nuwe reël begin, sonder om ’n nuwe paragraaf in te voeg. (2) 

5.5 Vind die tweede paragraaf ‘Thursday 14 January ... Saturday 16 January’. 

 Verander die fontgrootte van al die teks in hierdie paragraaf na 4. 

 Formateer die paragraaf om soos volg (sonder die raampie) as kolpuntlys te 

vertoon: 

 (5) 

5.6 Vind die teks ‘Romeo and Juliet website’ naby die onderkant van die bladsy. 

 ‘Hyperlink’ hierdie teks met die volgende webtuiste: 

http://www.wikisummaries.org/Romeo_and_Juliet 

 Let op: om dit vir jou makliker te maak, staan hierdie URL binne ’n kommentaar, 

direk onder die kommentaar  < ! – – 5.6 – – > (3) 

5.7 Vind die horisontale lyn aan die onderkant van die bladsy. 

 Verander die breedte (‘width’) van die lyn, sodat dit oor 75% van die bladsy strek.  (1) 

Stoor en maak die lêer 5_WebPage toe. [20] 

  TOTAAL : 180 
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HTML tag-lys 

Strukturele / Basiese tags 

<body> </body> Definieer die body van die webblad  

<body bgcolor="pink"> Stel die agtergrondkleur van die webblad 

<body text="black"> Stel die kleur van die body text 

<head> </head> Bevat inligting oor dokument  

<html> </html> Begin en eindig ’n webblad 

<title> </title> Definieer ’n titel vir die dokument 

<!-- --> Kommentaar 

Formaterings-tags 

<p></p> Skep ’n nuwe paragraaf 

<p align="left"> Stel ’n paragraaf inlyn na links (default), kan ook na regs of gesentreer wees 

<br/> Voeg ’n reëlonderbreking in 

<ol></ol> Skep ’n genommerde lys 

<ol type="A", "a", "I", 
"i","1"></ol> 

Definieer die tipe nommering  

<ul></ul> Skep ’n bullet-lys 

<ul type="disc", 
"square", "circle"></ul> 

Definieer die tipe bullets  

<li></li> 
Ingevoeg voor elke item van die lys, en voeg ’n nommer of simbool by afhangend 
van die tipe lys wat geselekteer is 

Teks-tags 

<h1></h1> Skep die grootste opskrif 

<h6></h6> Skep die kleinste opskrif 

<b></b> Skep bold-teks 

<i></i> Skep italic-teks 

<font size="3"> </font> Stel grootte van font, van 1 tot 7 

<font color="green"> </font> Stel fontkleur 

<font face="Times New Roman"> </font> Stel fonttipe 

Grafika-tags 

<img src="name"> Voeg ’n prentjie (image) by 

<img src="name" align="left"> Stel prentjie inlyn: links, regs, gesentreer; onder, bo, middel 

<img src="name" border="1"> Stel wydte van raam rondom ’n prentjie 

<img src="name" width="200" height ="200"> Stel die hoogte en wydte van ’n prentjie 

<img src="name" alt="alternative text"> 
Vertoon alternatiewe teks wanneer die muismerker op die 
prentjie rus 

<hr/> Voeg ’n horisontale lyn in 

<hr size="3"/> Stel grootte (hoogte) van lyn 

<hr width="80%"/> Stel wydte van lyn, as persentasie of absolute waarde 

<hr color="Red"/> Stel die kleur van die lyn 
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Links Tags 

<a href="URL"> link text </a> Skep ’n hiperskakel wat die link text vertoon 

<a href="URL"> <img src="name"> </a> Skep ’n prentjie-skakel 

<a name="NAME"> </a> Skep ’n teikenposisie  

<a href="#NAME"> </a> Koppel na ’n teikenposisie wat elders in die dokument geskep is 

 


