
 
 

Wiskundige Geletterdheid  

Graad 11 

Hersiening - Kwartaal 2 

Week 1 – Finansies 
 

MAANDAG 

VRAAG 1:  

 

1.1 Definisies word nogal gereeld gevra in vraestelle en dit is onnodige punte wat „n mens 

weggooi as jy dit nie ken nie.  

 

Verduidelik elk van die volgende (As jy nog nie het nie, som dit sommer vir jouself in jou 

boek op met helder kleure – Soos “New Look”): 

 

 Rentekoers 

 Rente 

 Saamgestelde rente 

 Enkelvoudige rente 

 inflasie 

 debietbalans 

 kredietbalans 

 Vaste deposito-rekening 

 Lopende rekening (tjek-/debietrekening) 

 Spaarrekening 

 Aftrekorder 

 Debietorder 

 

 

1.2 Kies die korrekte opsie: 

Huurkoop word ALTYD met enkelvoudige-/saamgestelde rente bereken. 

 

________________________________________________________________________________ 

 
WOENSDAG 
 

VRAAG 2 

 

2.1 Jy belê R1 800 teen 2,1% per maand, saamgestelde rente. 

2.1.1 Gee die rentekoers 

2.1.2 Bereken die totale bedrag aan die einde van die 3 maande. 

2.1.3 Hoeveel rente het jy ontvang na 3 maande 

 

2.2 Jy belê R2 800 teen 4,8% per jaar, maandeliks saamgestelde rente. 

2.2.1 Gee die rentekoers 

2.2.2 Bereken die totale bedrag aan die einde van die 3 maande. 

2.2.3 Hoeveel rente het jy ontvang na 3 maande 

 

2.3 „n Yskas kos kontant R8 275.  Daar is egter ook „n huurkop opsie.  Jy moet 10% deposito gee.  

Jy betaal elke maand vir drie jaar R270. 



 
 

2.3.1 Bereken die deposito bedrag 

2.3.2 Bereken die werklike koste 

2.3.3 Bereken die totale koste 

2.3.4 Hoeveel betaal jy meer met die huurkoopooreenkoms as om kontantprys te betaal? 

                                                                                                                                 

   

 

 

VRAAG 3 

        

 

 

3.1 Hierdie is een van verskeie kostepakket-opsies wat hierdie bank aanbied.  Betaal jy met 

hierdie opsie „n maandelikse fooi bloot omdat jy „n rekening by die bank het? 

 

3.2 Betaal jy vir elke transaksie? 

Let wel: 

1. „n Gerieflikheidspremie van R3,00 of R6,00 word onderskeidelik bykomend gehef wanneer 

onttrekking by „n Absa-ondersteunde of Saswithc gedoen word. 

2. Styg tot R50 per transaksie vanaf die 4de keer binne 12 maande 

3. Styg tot R138 per transaksie van af die 4de keer binne 12 maande 



 
 

 

3.3 Wat kos dit jou om „n tjek by die bank se OTM te deponeer? 

 

3.4 Wat kos dit jou om R200 kontant by die OTM te deponeer? 

 

3.5 Hoeveel betaal jy as jy R750 uit jou rekening trek: 

3.5.1 by die bank se eie OTM 

3.5.2 by die banktoonbank (teller) 

3.5.3 by „n ander bank se OTM (soos „n Saswitch OTM)? 

 

3.6 Moet jy betaal om vas te stel hoeveel geld in jou rekening is? 

 

3.7 As jy geld by „n OTM wil trek, en daar is nie genoeg geld in jou rekening nie, vra die bank 

jou „n fooi omdat jy probeer het om geld te trek? 

 

3.8 Watter fooi moet jy aan die bank betaal as jy „n aftrekorder op jou rekening het, waarvolgens 

R1 200 per maand aan „n winkel wat ook „n rekening by hierdie bank het, betaal moet word 

(„n interne aftrekorder)? 

 

3.9 Watter fooi betaal jy as jy „n debietorder het waarvolgens R930 elke maand aan jou 

woonsteleienaar betaal moet word, wie se rekening by „n ander bank is („n eksterne 

debietorder)? 

 

 


