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Let op: 

Die vraestel bestaan uit 12 bladsy dekbad uitgesluit.  Maak seker jou vraestel is volledig. 

 

Saam met die vraestel ontvang jy ’n eksamenlêergids Gr_11JuneData_2016 wat die 
volgende lêers bevat: 

 

Daar sal na hierdie lêergids as jou eksamenlêergids verwys word.  

 

 

  

Questions Question Description 
Possible 

Mark 

Learner 

Mark 

1 Microsoft Word 33  

2 Microsoft Word 18  

3 Microsoft Excel 48  

4 Microsoft Access 33  

5 Lêer beheer 10  

GRAND TOTAL 142  
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Tema: Pretdraf 2016 

Hoërskool Champion reël ’n pretdraf/loop-byeenkoms. Die Microsoft Office-pakket word 

gebruik om die nodige dokumente en lêers voor te berei. ’n Webblad is ook geskep om 

hierdie byeenkoms te adverteer. 

Vraag 1 – Woordverwerking 

Die inligtingsbrosjure moet afgerond word. 

Maak die dokument 1_Information oop. 

1.1 Verander die voorblad soos volg: 

 Vervang die inhoud van die Learner-inhoudkontrole met jou eie voorletters en 

van.  

 Groepeer al die dele van die prentjie saam sodat dit ’n enkele geheel vorm.  (2) 

1.2 Voeg die lêernaam (file name) van hierdie dokument as ’n veld linksinlyn in die 

bladsyopskrif (header) in.  (2) 

1.3 Die prentjie FiveBears is in jou eksamenlêergids. Voeg dit soos volg onder die 

opskrif ‘Bring a Bear’ in:  (Sonder die Raampie) 

  (2) 

1.4 Vind die geel plekhouer onder die opskrif ‘Health Benefits’. 

 Voeg die dokument Metabolic Syndrome.pdf (in jou eksamenlêergids) in as ’n 

ikoon om die plekhouer te vervang. 

 Skakel (‘Link’) die lêer aan die oorspronklike dokument.  (3) 
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1.5 Formateer die tabel onder die opskrif ‘Six Main Events’ om soos volg te lyk: 

  

  Let op die volgende: 

 Teksrigting 

 Inlynstelling van teks 

 Aantal kolomme 

 Swart en wit vulkleure in die regterkantste kolom (2km Walk) (5) 

1.6 Vind die tabel onder die opskrif ‘Walk / Run Basics’ en doen die volgende: 

 Verander die formule in die onderste regterkantste sel om die aantal stemme te 

bepaal en as ’n heelgetal te formateer.  

 Verander die raampies van die onderste ry om soos volg te lyk: 

  (3) 

1.7 Vind die rooi teks onder die opskrif ‘Registration and Starting Times’. 

 Formateer die teks om soos volg in kolomme te vertoon: 

  

 Die spasie tussen die kolomme moet 0.5 cm wees. (3) 
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1.8 Vind die multivlaklys onder die opskrif ‘Sequence of Events’ en formateer dit om 

soos volg te lyk:  

  (2) 

1.9 Vind die tabel onder die opskrif ‘Key Personnel: Parents and Teachers’. 

 Voer die benodigde besonderhede van die ouers en onderwysers in die tabel in. 

Hierdie besonderhede kan jy in die Officials-dokument in jou eksamenlêergids kry. 

 Let op die volgende: 

 Sluit in die tabel in slegs diegene wat as ‘Parent / Teacher’ in die Officials-

dokument aangedui is. 

 Voeg meer rye in die tabel in soos wat nodig mag wees. 

 Moenie die volgorde van die kolomopskrifte in die tabel verander nie. 

 Maak seker dat die boonste ry (die kolomopskrifte) outomaties ook boaan die 

volgende bladsy sal verskyn as die tabel oor meer as een bladsy strek. (5) 

1.10 Verander die volgende slegs op die laaste bladsy van die dokument (wat die kaart 

bevat): 

 Voeg ’n bladsyraam van jou keuse by. 

 Verwyder die bladsynommer. (2) 

1.11 Verander die dokument se style soos volg: 

 Verander die Heading 2-styl se font-kleur na donkerrooi (Dark Red).  

 Verander al die voorkomste van die Temp-styl na die Heading 3-styl. (2) 

1.12 Voer ‘n spelkontrole op die dokument uit en maak alle spelfoute reg. (1) 

1.13 Verander al die voorkomste van die hele woord ‘social’ na ‘community’. (1) 

Stoor en maak die dokument toe. [33] 
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Vraag 2 – Woordverwerking  

Maak die dokument 2_Entries oop. 

2.1 Verander die boonste kantlyn sodat dit dieselfde is as die onderste kantlyn. (1) 

2.2 Vind die volgende twee paragrawe onder die opskrif ‘Walk / Run 2016 – Entry 

Form’ en formateer dit om soos volg te lyk (sonder die raampie): 

  (2) 

2.3 Vind die paragraaf wat met die rooi teks ‘IMPORTANT’ begin en doen die volgende: 

 Verander die skaal (scale) van die karakterspasiëring van die woord 

‘IMPORTANT’ na 150%. 

 Verander al die teks in die paragraaf na hoofletters (uppercase). 

 Verander die reëlspasiëring na Multiple 1.4. 

 Verander die regterinkeping na 1.5 cm. 

 Skakeer die paragraaf in ’n (ligte) kleur van jou keuse. (5) 

2.4 Vind die groen teks. 

 Gebruik tabelstoppe (tab settings) by 1 cm, 8 cm en 15 cm om die teks te laat 

vertoon soos hierna aangedui. Let op dat sommige tabelstoppe al ingevoeg is en 

verander moet word. 

  (3) 

2.5 Vind die geel plekhouer langs die teks ‘Surname’. 

 Vervang die plekhouer met ’n Rich Text-kontrole. (1) 

2.6  Vind die blou plekhouer langs die teks ‘Date of Birth’. 

 Vervang die plekhouer met ’n Date Picker-kontrole. (1) 
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2.7 Vind die Combo Box-kontrole langs die teks ‘Group’. 

 Verander die items van die aftreklysie om soos volg te vertoon: 

  (1) 

2.8 Vind die Check Box-kontrole langs die teks ‘I agree to abide by the rules of the 

event:’. 

 Verander die ‘unchecked’-simbool na die Wingdings-karakterkode 111 (  ). (1) 

2.9 Vind die teks ‘Thank you!’ aan die einde van die dokument. 

 Verander die ‘Before’-paragraafspasiëring na 30 pt. (1) 

2.10 Inspekteer die dokument en verwyder alle persoonlike inligting. (1) 

2.11 Beperk redigering (restrict editing) van die dokument tot die invul van vorms (filling 

in forms). MOENIE ’n wagwoord byvoeg NIE. (1) 

Stoor die dokument en maak dit toe. [18] 
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Vraag 3 – Sigbladverwerking 

’n Sigblad word gebruik om op hoogte te bly met nuwe inskrywings en om die oefenwedlope 

se resultate vas te lê. 

Maak die sigblad 3_Admin oop en werk in die Details-werkblad. 

3.1 Formateer sel M1 as Currency. (1) 

3.2 Verander die formaat van die datum in sel D4 na 06 Aug 16. (1) 

3.3 Pas voorwaardelike formatering op kolom D toe. Skakeer alle selle waar die persoon 

jonger as 19 is. Jy kan enige skakeringkleur (behalwe wit) kies. (2) 

3.4 Formateer selle G2:I3 om soos volg te vertoon: 

  (4) 

3.5 Elke deelnemer moet ’n ‘Goody Bag’ koop (kolom K). Die ‘Goody Bag’ vir stap 

(‘walk’)-items kos R20 en dié vir draf (‘run’)-items R25. Die tipe item (‘walk’ of ‘run’) 

is in kolom H. 

 Voeg ’n funksie in sel K6 in om die koste van R Mkhize se ‘Goody Bag’ te bepaal.(4) 

3.6 Die totaal verskuldig (kolom L) is die som van die basiese fooi (Basic Fee) en 80% 

van die koste van die ‘Goody Bag’.  

 Voeg ’n formule in sel L7 in om die totaal wat deur LT Dempers verskuldig is, te 

bereken. (3) 

3.7 Deelnemers word met die bedrag in sel M1 geborg vir elke kilometer van die 

afstand (Distance in kolom I) van die item. 

 Voeg ’n formule in sel M8 in om die geborgde bedrag vir M Hlongwane te bepaal. 

 Jou formule moet ’n verwysing na sel M1 inlsuit.  

 Verseker dat die formule korrek sal werk as dit na ander toepaslike selle in 

kolom M gekopieer word. (3) 

3.8 Al die deelnemers sal vir ’n gelukkige trekking (lucky draw) vir ’n prys ingeskryf 

word.  

 Voeg ’n funksie in sel F26 in om ’n ewekansige (random) getal tussen 1 en 20 te 

skep.  (2) 
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3.9 Die ouderdomme van die deelnemers is in kolom D. 

 3.9.1 ’n Funksie is in sel C29 gebruik om die gemiddelde ouderdom van die 

deelnemers te bereken. 

  Gebruik die Round-funksie om die antwoord tot ’n heelgetal sonder 

desimale syfers af te rond.  (2) 

 3.9.2 Voeg ’n funksie in sel C32 in om die ouderdom van die derde oudste 

deelnemer te bepaal. (3) 

3.10 Die deelnemers se klassifikasies is in kolom E. 

 Voeg ’n funksie in sel F33 in om te bepaal hoeveel ‘Grandmaster’-deelnemers daar is.

  (3) 

3.11 Die kodes vir die vier kategorieë van deelnemers (Learner, Parent, Teacher en 

Other) is in kolom G. 

 Voeg ’n funksie in sel J29 in om die totale bedrag wat deur al die deelnemers in die 

Learner-kategorie (kolom L) verskuldig is, te bereken.  

 Die funksie moet op so ’n wyse ingevoeg word, dat dit sonder enige verdere 

veranderinge na selle J30:J32 gekopieer kan word, en die korrekte totale deur die 

oorblywende kategorieë verskuldig, sal lewer.  

 Kopieer nou die funksie na selle J30:J32. (6) 

3.12 Die totale verskuldig (Total Due) en die geborgde bedrae (Sponsored Amount) van 

al die deelnemers word bymekaargetel. Twee derdes van hierdie volle bedrag word 

deur die skool gehou en die res word aan liefdadigheid geskenk.  

 Voeg ’n formule in sel C34 in om te bereken hoeveel aan liefdadigheid geskenk sal 

word.  (4) 

3.13 Daar word aan die skool aangebou. ’n Ouer in die boubedryf het aangebied om 

100 bakstene te skenk vir elke deelnemer wat aan ’n item langer as 5 km 

deelneem.  

 Voeg ’n formule in sel C35 in om die getal bakstene wat die skool kan verwag, te 

bepaal. (4) 

Werk nou in die Chart-werkblad. 

3.14 Formateer die grafiek in die werkblad soos volg: 

 Voeg die titel ‘Competitors’ vir die primêre vertikale-as by.  

 Sorg dat die ‘primary major horizontal gridlines’ vertoon. 

 Verwyder al die data-etikette (labels). (3) 
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Werk nou in die TimeTrials-werkblad. 

3.15 Sorteer die data volgens die deelnemers se gemiddelde tyd (kolom G), vanaf die 

kleinste tot die grootste. (1) 

3.16 Kopieer die hele inhoud van die TimeTrials-werkblad na ’n nuwe Word-dokument. 

 Stoor die Word-dokument met die lêernaam Results in jou eksamenlêergids. (2) 

Stoor en maak die sigblad toe. [48] 

Vraag 4 – Databasis 

Die Interskole-padwedlopevereniging het hulp nodig om ’n databasis van draf- en 

stapbyeenkomste in die distrik op te stel. 

Maak die databasis 4_Events oop.  

4.1 Redigeer die Champions-tabel soos volg:  

 Redigeer die rekord van die senior atleet P Kruger, wat op 28 Maart 2016 die 

Goodwill Marathon, wat oor ’n afstand van 42 km strek, gewen het. Dit is gedoen 

met ’n nuwe beste tyd van 1:12:40. Die Event_ID vir hierdie byeenkoms is 

16GWM. (3) 

4.2 Verander die volgende aan die ontwerp van die Champions-tabel:  

 4.2.1 Voeg slegs vertikale gidslyne (gridlines) by. (1) 

 4.2.2 Verander die hoogte van die rye na 15. (1) 

 4.2.3 Verander die veldgrootte van die Init-veld, sodat ’n maksimum van drie 

karakters ingevoeg kan word. (1) 

 4.2.4 Maak seker dat die gebruiker gedwing sal word om ’n waarde in die 

Surname-veld in te voeg (m.a.w. dit mag nie oopgelaat word nie). (1) 

 4.2.5 Verander die Event-veld se posisie sodat dit tussen die Classification- en 

Distance-velde is.  (1) 

 4.2.6 Verander die datatipe van die Position-veld na ’n meer geskikte datatipe. (1) 

 4.2.7 Verander ’n eienskap van die Best_Time-veld, sodat die Check Box vir 

hierdie veld outomaties as ‘unchecked’ en oop (d.w.s. as  ) sal verskyn 

wanneer ’n nuwe rekord bygevoeg word. (1) 

 4.2.8 Voeg ’n nuwe veld met die naam Photo by wat gebruik kan word om ’n foto 

van die persoon te stoor. (2) 

 4.2.9 Stel ’n primêre sleutel vir die tabel op die mees geskikte veld. (1) 

Stoor die Champions-tabel (maar moenie die databasis toemaak nie). 
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4.3 Skep ’n navraag (query) soos volg: 

 Baseer die navraag op die Fixtures-tabel. 

 Vertoon slegs die velde Date, Event en Host_School. 

 Die navraag moet slegs byeenkomste bevat wat ’n afstand (Distance) van 

21 km of meer beslaan.  

 Sorteer die rekord eerstens volgens die Host_School, daarna volgens die 

datum van die byeenkoms.  

 Stoor die navraag as LongDistance. (6) 

4.4 Maak die navraag Other_Schools oop. Die navraag moet alle byeenkomste wat 

ná 01 September 2016 plaasvind, en wat deur skole buiten Champion High 

aangebied word, vertoon. 

Hierdie navraag bevat foute en vertoon die verkeerde rekords. 

 Maak die nodige korreksies sodat die korrekte rekords vertoon. 

 Stoor en maak die Other_Schools-navraag toe. (3) 

4.5 Maak die Admin-navraag oop en verander dit soos volg:  

 Verwyder die Distance-veld uit die navraag. (Moet dit nie net versteek nie.)  

 Verander die kriteria om slegs die volgende rekords te vertoon: 

o Byeenkomste wat slegs ‘pre-entries’ toelaat, asook 

o Byeenkomste waar ’n inskrywingsfooi (Entry_Fee) betaal moet word. 

 Stoor en maak die Admin-navraag toe. (5) 
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4.6  Maak die Update-vorm oop. Volg die instruksies onder die skermkopie en verander 

die vorm om min of meer soos die volgende voorbeeld te lyk:  

  

  Doen die volgende: 

 Verander die raam om die opskrif ‘Fixtures’ sodat dit ’n ‘shadow effect’ het. 

 Voeg die prentjie Runners (in jou eksamenlêergids) in die Header by.  

 Skuif die datum vanaf die Header na die Footer. 

 Verander die agtergrondkleur van die Detail-gedeelte na wit. 

 Voeg die teks ‘km’ langs die Distance-veld in soos aangedui. (6) 

Stoor die Update-vorm en maak die databasis toe. [33] 
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Vraag 5 – Leêr Beheer 
 

rAge is Suid-Afrika se grootste jaarlikse  video speel, rekenaar, tegnologie en geek kultuur 

uitstalling.  Werk met die Vraag 5 Leêr. 

 
5.1 Maak die Planning gids oop en skep ‘n kortpad na die Interne gids  

wat gevind kan word in die Correspondance gids.Skuif hierdie  
kortpad na die Planning gids.       (2) 

 
5.2 Jy kan die lêer Repairs to PC vind in die Data gids. Wie is die outeur  

van hierdie lêer? Tik jou antwoord in die gegewe spasie in die lêer  
Vraag 5 antwoorde.        (2) 
 

5.3 ‘n Lêer genaamd Inyathi is gestoor in die Data gids. Watse soort lêer 
 is hierdie? Tik jou antwoord in die gegewe spasie in die lêer Vraag 5 
antwoorde.          (2) 
 

5.4 Jy will die lêers in die Vraag 5 gids volgens naam groepeer. Neem ‘n 
‘screen shot’ van hierdie beeld en plak dit in die gegewe spasie in die 
lêer   Vraag 5 antwoorde.       (2) 

 
5.5 Skep ‘n gids genaamd Platforms met twee subgidse genaamd 

XBox en PS.         (2) 
 
            [10] 
 

END OF PAPER [142 MARKS] 
 
 


