
Wiskundige Geletterdheid

LES 10
Modelle



ONTWERP ’N MODEL

Praktiese metode

• Gebruik 2D-diagramme of 3D-
modelle van die scenario om 
krities te ontleed hoeveel 
blikkies/bokse in ’n ruimte kan 
inpas, deur lengtes, breedtes, 
hoogtes en middellyne te 
gebruik.

Wiskundige metode

• Gebruik volume- en buite-
oppervlakte-formules om 
die scenario te ontleed.

• LET OP dat jy na onder 
moet afrond, want 
afronding na bo sal 
veroorsaak dat die 
blikkies/bokse nie in die 
beskikbare ruimte pas nie.

Wanneer die mees koste-effektiewe en geskikste manier ondersoek word om blikkies 
en/of bokse vir optimale gebruik van ruimte te verpak, kan een van twee metodes 
gebruik word.



FAKTORE OM IN AG TE NEEM wanneer die beste verpakkingsrangskikking en-materiaal 
ondersoek word:

Praktiese 
aspek

Optimale 
gebruik van 

ruimte

Koste-
effektiwiteit



Praktiese aspek

’n Boks wat bv. 48 blikkies bevat en 
48 blikkies lank en 1 blik wyd is, sal 

baie moeilik wees om te dra, in 
vergelyking met ’n boks wat 8 blikkies 

lank en 6 blikkies wyd is.



Optimale gebruik van ruimte

Die blikkies moet behoorlik gepak word om 
te sorg dat die grootste aantal blikkies in die 
boks sal pas, maar die boks moet steeds kan 

toemaak. Dit sal bv. vervoerkoste laat 
toeneem omdat minder bokse in die 

voertuig of skeepshouer kan pas.  



Koste-effektiwiteit

Verpakkingsmateriale kan baie duur 
wees. Dus moet die kleinste 

moontlike boks/houer waarin die 
blikkies sal pas, gekies word.



VOORBEELD – Praktiese metode

• Kerrymaid word verpak 
in ’n houer met die 
afmetings links.

0,3 m

0
,4

m • Die standaardgrootte 
verskepingskis wat gebruik 
word vir die verpakkings-
produkte word links gewys.



• Bepaal prakties hoeveel van die Kerrymaid-
houers in die standaardgrootte kis kan pas 
as dit regop en horisontaal verpak word, 
d.w.s. oor die lengte van die kis. Jy mag die 
volgende formule gebruik:

• 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 𝑙 × 𝑏 × ℎ

0,3 m

0
,4

m



Stap 1

• Sorg eers dat jy in 
dieselfde eenhede 
werk!

• Maak die verskepingskis 
se afmetings ook cm

0,3 m

0
,4

 m

Lengte: 0,3 𝑚 × 100 = 30 𝑐𝑚

Breedte: 0,2 𝑚 × 100 = 20 𝑐𝑚

Hoogte: 0,4 𝑚 × 100 = 40 𝑐𝑚



Stap 2

Lengte 30 cm

4
0

c 
m

Bereken hoeveel houers volgens afsonderlik  
lengte, breedte en hoogte in elke dimensie 
sal inpas.
Benoem alles wat jy doen.

Lengte : 

30

9
= 3,333

≈ 3

Rond af na onder omdat die kis te klein is 
om nog ’n hele Kerrymaid-houer in te pas!



Stap 3

30 cm

4
0

 c
m

Kom ons kyk nou hoeveel sal in die 
breedte pas.

Breedte:
20

2
= 10



Stap 4

30 cm

4
0

 c
m

Kom ons kyk nou hoeveel in 
die hoogte sal pas.

Hoogte :
40

7
= 5,7

≈ 5



Samevatting voor – Stap 5

H𝐨𝐨𝐠𝐭𝐞

=
40 𝑐𝑚

7 𝑐𝑚
= 5,7 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒
≈ 5 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒

Lengte

=
30 𝑐𝑚

9 𝑐𝑚
= 3,33 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒
≈ 3 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒

B𝐫𝐞𝐞𝐝𝐭𝐞

=
20 𝑐𝑚

2 𝑐𝑚
= 10 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒

Hoe bereken ons DUS die aantal 
Kerrymaid-houers wat in ’n standaard 

verskepingskis kan inpas met die 
inligting wat ons versamel het?

VOLUME = 𝒍 × 𝒃 × 𝒉

VOLUME = 𝒍 × 𝒃 × 𝒉
= 3 × 10 × 5 ℎ𝑜𝑢𝑒𝑟𝑠

= 150 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒



VOORBEELD – wiskundige metode
Baie minder moeite, maar moet oordeelkundig gebruik word!

• Maak alles dieselfde 
eenheid, in hierdie 
geval cm.

• Bereken die volume
van die Kerrymaid-
houer

• EN bereken die volume
van die verskepingskis.

0,3 m 

0
,4

 m



• Bereken die volume van die 
Kerrymaid-houer

= 𝑙 × 𝑏 × ℎ

= 9 × 2 × 7

= 126 𝑐𝑚²

• EN bereken die volume van 
die verskepingskis.

= 𝑙 × 𝑏 × ℎ

= 30 × 20 × 40

= 24 000 𝑐𝑚²

30 cm 

4
0

 c
m



VOORBEELD – wiskundige metode vervolg

• Volume van die Kerrymaid-houer
= 126 𝑐𝑚³

• Volume van die verskepingskis.
= 24 000 𝑐𝑚³

• DEEL DIE TWEE BEREKENINGS MET MEKAAR om te
sien hoeveel Kerrymaid-volumes pas in die 
verskeepskis-volume

=
24 000 𝑐𝑚3

126 𝑐𝑚3

= 190,48 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒
≈ 190 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒

Met die praktiese metode het ons gevind 
dat daar net 150 Kerrymaid-houers in die 

verskeepskis kan pas.



Hoekom is daar ’n verskil tussen die antwoorde vir die 
praktiese en wiskundige berekeninge?

• In die praktiese metode het ons gesien dat daar ’n klein ekstra ruimte 
in die lengte en hoogte van die verskepingskis was. Hierdie ruimte kan 
nie gebruik word nie omdat dit te klein is om nog ’n boks in te pas.

• Die wiskundige metode bereken net volumes, en dit neem nie die feit 
in ag dat ’n boks Kerrymaid nie in die helfte of stukkies gesny kan 
word om in die klein spasies gedruk te word nie!

• Ons kan dus nie die wiskundige metode hier gebruik nie, omdat ons 
nie klein stukkies van Kerrymaid-houers kan gebruik om die 
verskepingskis te vul nie.



Oplossing

• Wees versigtig om die wiskundige metode te gebruik as gevra word 
om heel items in ’n spasie in te pas. Gebruik eerder die praktiese 
metode. 

• As jy egter met ’n produk werk wat opgedeel kan word, bv. ’n 
vloeistof of sand, kan jy die wiskundige metode gebruik.



VOORBEELD
Lemoene word geoes in ‘n silindervormige drasak
soos hier onder.



1. Hoeveel lemoene pas in die drasak as die 
volume wat nie met lemoene gevul is nie
49 097𝑐𝑚3 is?

2. Waarom dink jy is daar so ‘n groot verskil in 
die leë volume en die volume van die sak.

Jy kan die volgende formules gebruik:

V𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑠𝑓𝑒𝑒𝑟 =
4

3
× 𝜋 × 𝑟3

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 = 𝜋 × 𝑟2 × ℎ𝑜𝑜𝑔𝑡𝑒

Dimensies van sak
Hoogte:  50 cm
Deursnee:  40 cm

Dimensies van lemoen
Hoogte:  8 cm
Deursnee:  9 cm

Wat moet ek alles doen?
• Hulle gee ‘n volume dus moet 

ek die volume van die sak 
bereken.

• Die verskil tussen die volume 
van die sak en die leë spasies se 
volume bereken om die volume 
te kry wat die lemoene 
opneem.

• Volume van 1 lemoen bereken. 
• Deel volume van lemoen deur 

volume wat die lemoene 
opneem.



1. Hoeveel lemoene pas in die drasak as die 
volume wat nie met lemoene gevul is nie
49 097𝑐𝑚3 is?

2. Waarom dink jy is daar so ‘n groot verskil in 
die leë volume en die volume van die sak.

Jy kan die volgende formules gebruik:

V𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑠𝑓𝑒𝑒𝑟 =
4

3
× 𝜋 × 𝑟3

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 = 𝜋 × 𝑟2 × ℎ

Dimensies van sak
Hoogte:  50 cm
Radius:  20 cm

Dimensies van lemoen
Hoogte:  8 cm
Deursnee:  9 cm

• Hul gee ‘n volume dus moet ek
die volume van die sak bereken.

• Die verskil tussen die volume 
van die sak en die leë spasies se 
volume bereken om die volume 
wat die lemoene opneem te
kry.

• Volume van 1 lemoen bereken. 
• Deel volume van lemoen deur

volume wat die lemoene
opneem. 

Volume van sak:  𝜋 × 𝑟2 × ℎ
= 3,142 × 202 × 50
= 3,142 × 400 × 50
= 62 840 𝑐𝑚3



1. Hoeveel lemoene pas in die drasak as die 
volume wat nie met lemoene gevul is nie
49 097𝑐𝑚3 is?

2. Waarom dink jy is daar so ‘n groot verskil in 
die leë volume en die volume van die sak.

Jy kan die volgende formules gebruik:

V𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑠𝑓𝑒𝑒𝑟 =
4

3
× 𝜋 × 𝑟3

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 = 𝜋 × 𝑟2 × ℎ

Dimensies van sak
Hoogte:  50 cm
Radius:  20 cm

Dimensies van lemoen
Hoogte:  8 cm
Deursnee:  9 cm

Wat moet ek alles doen?
• Die verskil tussen die volume 

van die sak en die leë spasies se 
volume bereken om die volume 
wat die lemoene opneem te
kry.

• Volume van 1 lemoen bereken. 
• Deel volume van lemoen deur

volume wat die lemoene
opneem. 

Volume van sak:  𝜋 × 𝑟2 × ℎ
= 3,142 × 202 × 50
= 3,142 × 400 × 50
= 62 840 𝑐𝑚3

Volume wat lemoene opneem:  
= 62 840 − 49 097
= 13 743𝑐𝑚3



1. Hoeveel lemoene pas in die drasak as die 
volume wat nie met lemoene gevul is nie
49 097𝑐𝑚3 is?

2. Waarom dink jy is daar so ‘n groot verskil in 
die leë volume en die volume van die sak?

Jy kan die volgende formules gebruik:

V𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑠𝑓𝑒𝑒𝑟 =
4

3
× 𝜋 × 𝑟3

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 = 𝜋 × 𝑟2 × ℎ

Dimensies van sak
Hoogte:  50 cm
Radius:  20 cm

Dimensies van lemoen
Deursnee:  9 cm

Wat moet ek alles doen?
• Volume van 1 lemoen bereken
• Deel volume van lemoen deur

volume wat die lemoene
opneem

Volume van sak:  𝜋 × 𝑟2 × ℎ
= 3,142 × 202 × 50
= 3,142 × 400 × 50
= 62 840 𝑐𝑚3

Volume wat lemoene opneem:
= 62 840 − 49 097
= 13 743 𝑐𝑚3

Volume van EEN lemoen:  =
4

3
× 𝜋 × 𝑟3

=
4

3
× 3,142 × 4,53

=
4

3
× 3,142 × 91,125

= 381,753 𝑐𝑚3

9

2
= 4,5



1. Hoeveel lemoene pas in die drasak as die 
volume wat nie met lemoene gevul is nie
49 097𝑐𝑚3 is?

2. Waarom dink jy is daar so ‘n groot verskil in 
die leë volume en die volume van die sak?

Jy kan die volgende formules gebruik:

V𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑠𝑓𝑒𝑒𝑟 =
4

3
× 𝜋 × 𝑟3

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 = 𝜋 × 𝑟2 × ℎ

Dimensies van sak
Hoogte:  50 cm
Radius:  20 cm

Dimensies van lemoen
Deursnee:  9 cm

Deel volume van lemoen deur
volume wat die lemoene opneem

Volume van sak:  𝜋 × 𝑟2 × ℎ
= 3,142 × 202 × 50
= 3,142 × 400 × 50
= 62 840 𝑐𝑚3

Volume wat lemoene opneem:         
= 62 840 − 49 097
= 13 743 𝑐𝑚3

Volume van EEN lemoen:  =
4

3
× 𝜋 × 𝑟3

=
4

3
× 3,142 × 4,53

=
4

3
× 3,142 × 91,125

= 381,753 𝑐𝑚3

9

2
= 4,5

Aantal lemoene:         
13 743

381,753
= 35,999 ≈ 36 𝑙𝑒𝑚𝑜𝑒𝑛𝑒



1. Hoeveel lemoene pas in die drasak as die 
volume wat nie met lemoene gevul is nie
49 097𝑐𝑚3 is?

2. Waarom dink jy is daar so ‘n groot verskil in 
die leë volumes en die volume van die sak?

Jy mag van die volgende formules gebruik maak:

V𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑠𝑓𝑒𝑒𝑟 =
4

3
× 𝜋 × 𝑟3

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 = 𝜋 × 𝑟2 × ℎ

Dimensies van sak
Hoogte:  50 cm
Radius:  20 cm

Dimensies van lemoen
Deursnee:  9 cm

Vraag 2

Rede:  Omdat ‘n lemoen die vorm van ‘n sfeer het 
(met ander woorde rond is). is daar baie spasies wat 
nie gevul word nie!



Voorbeeld - vervolg

Nadat die lemoene gepluk is, word dit verpak in kartondose en word dit 
op ‘n sleepwa vervoer na hul bestemming.  Daar is twee moontlike 
maniere om die kartondose  op die sleepwa te pak. Jy moet bereken 
met watter metode jy die meeste kartondose op die sleepwa kan kry om 
die vervoer meer koste-effektief te maak.



Bo

lengte

Bo

le
n

gt
e

breedte

Uitleg van sleepwa se 
vloer

Uitleg van sleepwa se 
vloer

OPSIE 1 OPSIE 2

breedte

le
n

gt
e

Dimensies van sleepwa:  Lengte – 10 m
Breedte – 3 m en Hoogte – 2,4 m
Dimensies van kartondoos : Lengte-0,3m
Breedte-0,215m en Hoogte – 0,235 m

Wat moet ek alles doen?
• Praktiese metode gebruik om aantal bokse te

bereken vir Opsie 1 en Opsie 2.

Opsie A : 𝑏𝑟𝑒𝑒𝑑𝑡𝑒:
3

0,3
= 10 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒

𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒:
10

0,215
= 46,5 ≈ 46

ℎ𝑜𝑜𝑔𝑡𝑒:
2,4

0,235
= 10,21 ≈ 10

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 𝑙 × 𝑏 × ℎ
= 46 × 10 × 10
= 4 600 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒

Opsie B : 𝑏𝑟𝑒𝑒𝑑𝑡𝑒:
3

0,215
= 13,95 ≈ 13 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒

𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒:
10

0,3
= 33,3 ≈ 33

ℎ𝑜𝑜𝑔𝑡𝑒:
2,4

0,235
= 10,21 ≈ 10

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 𝑙 × 𝑏 × ℎ
= 33 × 13 × 10
= 4 290 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑒

Dus sal jy meer bokse op die sleepwa kry met Opsie A



Die radius = 
𝒅𝒆𝒖𝒓𝒔𝒏𝒆𝒆

𝟐

=
𝟑, 𝟖

𝟐
= 𝟏, 𝟗 𝒄𝒎

NOG ‘N VOORBEELD

Gerda het ‘n rak gekoop vir haar silindriese 
speserybottels. Speserybottels word langs mekaar 
in ‘n ry op die rak geplaas.
Die lengte van die basis van die rak is 55,8 cm en 
die breedte is 105% van die deursnee van die 
speserybottel. Die deursnee van die speserybottel
is 3,8 cm en die bottel het ‘n hoogte van 15 cm.

Vraag 1
Bereken die radius van die speserybottel.

Vraag 2
Bereken die wydte van die basis van die 
houtrakkie. Rond jou antwoord af tot die naaste
eenheid.

Hulle sê vir jou presies wat jy moet doen:
Wydte/breedte van rak:

𝟏𝟎𝟓

𝟏𝟎𝟎
× 𝟑, 𝟖 = 𝟑, 𝟗𝟗 𝒄𝒎



Watter inligting kan ek gebruik?
Rakkie is 55,8 cm lank.
Speserybottel se deursnee is 3,8 cm.

NOG ‘N VOORBEELD

Gerda het ‘n rak gekoop vir haar silindriese 
speserybottels. Speserybottels word langs mekaar 
in ‘n ry op die rak geplaas.
Die lengte van die basis van die rak is 55,8 cm en
die breedte is 105% van die deursnee van die 
speserybottel. Die deursnee van die speserybottel
is 3,8 cm en die bottel het ‘n hoogte van 15 cm.

Vraag 3
Bepaal die maksimum aantal silindriese
speserybottels wat in die rak geplaas kan word.

𝟓𝟓, 𝟖

𝟑, 𝟖
= 𝟏𝟒, 𝟔𝟖 𝒔𝒑𝒆𝒔𝒆𝒓𝒚𝒃𝒐𝒕𝒕𝒆𝒍𝒔

≈ 𝟏𝟒 𝒔𝒑𝒆𝒔𝒆𝒓𝒚𝒃𝒐𝒕𝒕𝒆𝒍𝒔



ONTHOU!

Jy is in staat om al die basiese berekeninge te doen. Al wat 
jy moet doen, is om mooi te lees, en sistematies en
volledig te werk. Benoem al jou berekeninge, skryf jou
formules volledig uit, en vervang behoorlik.

Oefen, oefen en nogmaals oefen deur middel van ou
vraestelle wat jou blootstel aan vrae uit elke moontlike
ooghoek.

Baie sterkte!



Die einde

Baie
dankie

Juf Ansie, 
Rensia, 

Devine en
Dehan


