
LES 15: 
WETENSKAPLIKE 
VAARDIGHEDE &
EKSAMEN WENKE



Toepassing 1 (Uit DBE Nov 2019 Vraestel 2)
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Toepassing 1 (Uit DBE Nov 2019 Vraestel 2 Memo)
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1. Bestudeer jou Graad 12 LW 
Eksamenriglyn



2. Bestudeer die formaat van jou
Graad 12 Vraestel



3. Verskaf byskrifte aan diagramme



4. Filogenetiese boom analise



5. Stamboomdiagram analise



6. Sleutelwoorde wat jou help
om vrae te beantwoord



7. Ander wenke
• Hou al die skryfbehoeftes wat jy nodig het om te studeer.

• Deel jou leertyd in hanteerbare eenhede op.

• Hou jou studietye kort maar effektief.

• Verduidelik aan enigeen wat bereid is om te luister, die konsepte wat 
jy geleer het.

• Prente en verskillende kleure help jou brein om te leer.

• Volstaan met die areas wat jy goed ken, en fokus jou breinkrag op die 
afdelings wat jy sukkel om te onthou.

• Herhaling is die sleutel om die werk wat jy ken, te onthou.

• Slaap elke nag ten minste 8 uur lank, eet gesond en drink baie water.



Vrae in eksamens oor ondersoeke

• Identifiseer die doel van die ondersoek – Wat wil jy uit vind?

• Vanaf die doel kan jy jou onafhanklike en afhanklike
veranderlikes kry

• Onafhanklike veranderlike – die faktor wat jy beheer in 
ondersoek

• Afhanklike veranderlike – die faktor wat jy meet of ondersoek.



1. Vind die doel

2. Watter faktor word beheer? 
= onafhanklike veranderlike

3. Watter faktor wil jy meet? = 
afhanklike veranderlike



Vrae in eksamens oor ondersoeke

• Ondersoeke word gedoen volgens sekere omstandighede

• Identifiseer die omstandighede



Bestudeer resultate noukeurig

• Resultate kom voor as – grafieke, tabelle, tekeninge, selfs rowwe
data

• Verstaan die resultate in samesyn met die hoofstuk (Plant 
hormone) 



'n Leerder het 'n 
ondersoek 
uitgevoer om die 
reaksietyd van twee 
mense (A en B) te 
meet. Elke persoon 
moes 'n klokkie lui 
wanneer 'n lig geflits 
het. Die tyd wat dit 
elke persoon 
geneem het om te 
reageer, is 
aangeteken en op 
die kolomgrafiek 
hieronder gestip.



Verhoudings van veranderlikes

• Beskryf die verhouding tussen die getal vinke 
gedurende die droogte en snawelgrootte
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Betroubaarheid van ondersoeke

• Om die ondersoek te herhaal

• Om die steekproewe te vergroot

Geldigheid van ondersoeke

• Verwys na die integriteit van die ondersoek



Beplanning van ondersoeke

• Is inligting vertroulik? – kry toestemmingsbrief

• Hoe groot is jou steekproef? 

• Het jy ‘n lokaal waar ondersoek sal plaasvind indien nodig?

• Die tyd wat dit sal plaas vind – Somer/Winter; Soggens/Saans

• Die duurte van die ondersoek – 1 uur of 20 minute

• Apparate wat gebruik word

• Toestande van die ondersoek – sal dit die veranderlikes
beïnvloed


