Wiskundige Geletterdheid
Graad 10
Hersiening - Kwartaal 2
Week 1 – Finansies

Bylae A

MAANDAG
VRAAG 1
Mnr. V. Manga is ŉ huiseienaar en ontvang maandeliks rekeningstate vanaf die munisipaliteit vir
tariewe en dienste. BYLAE A verwys na die munisipale rekeningstaat wat hy ontvang het. Bestudeer
die rekening en beantwoord die vrae wat volg.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Dui die naam aan van die munisipaliteit wat die rekeningstaat uitgereik het. (2)
Skryf die datum neer waarop die rekening uitgereik is. (2)
Verduidelik wat die bedrag -R800,00 in BYLAE A beteken. (2)
Toon aan hoe die BTW-koste van R25,79 op ‘huishoudelike vullis’ bereken is. (2)
Mnr. V. Manga het gemiddeld 13 kl water in Junie gebruik. Gebruik die gegewe watertariefkoste in BYLAE A om die totale bedrag betaalbaar vir waterkoste te bepaal. (3)
Bereken die waarde van A. (3)
[14]

VRAAG 2
Nosizwe beplan om ŉ besigheid te begin om kolwyntjies (‘cupcakes’) te verkoop en sy wil graag haar
ouma se resep gebruik. Hieronder is ŉ lys van die bestanddele wat benodig word vir die maak van 8
kolwyntjies (‘cupcakes’). Bestudeer die inligting hieronder om die vrae te beantwoord.

2.1

Identifiseer die aanbevole meetapparaat wat geskik sal wees om water af te meet. (2)

2.2

Hoeveel milliliters bakpoeier kan gebruik word om 24 kolwyntjies (‘cupcakes’) te maak? (3)

2.3

Nosizwe voorverhit die oond tot 356 ℉. Herlei die voorverhitte temperatuur na grade
Celsius (℃). (3)

Die volgende formule kan gebruik word:
℃ = (℉−𝟑𝟐°) 𝟏,𝟖
__________________________________________________________________________________

WOENSDAG
2.4

Sy sal ŉ skinkbord benodig sodat die kolwyntjies (‘cupcakes’) by haar kliënte afgelewer kan
word. Hieronder is ŉ skinkbord met die volgende afmetings wat sy kan gebruik: lengte = 40
cm, wydte = 20 cm en hoogte = 6 cm.

Jy kan die volgende formules gebruik:


Omtrek = 2 (l + w)



Volume = l × w × h

2.4.1
2.4.2

Verduidelik wat die term omtrek beteken. (2)
Bereken die volume van die skinkbord. (2)

[12]

VRAAG 3
Die Jason-familie het ŉ nuwe huis gekoop. Die vloerplan van die huis word in BYLAE B getoon.
Bestudeer die vloerplan in BYLAE B en beantwoord die vrae wat volg.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Wat is die kompasrigting van slaapkamer 3 vanaf die sitkamer? (2)
Hoeveel vensters word op die vloerplan getoon? (2)
Hoeveel binnedeure word op die vloerplan getoon? (2)
Gebruik jou liniaal en bepaal die afmetings van slaapkamer 1 op die vloerplan. (2)
Gebruik die gegewe skaal. Bereken die werklike oppervlakte van slaapkamer 1 in vierkante
meters (m2).
Jy kan die volgende formule gebruik:
Oppervlakte van reghoek = lengte × breedte

(3)
[11]
____________________________________________________________________________
Wat ons tot nou toe basies behandel het:

