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Instruksies en inligting 

 Maak ASSEBLIEF seker dat jy jou naam EN van voltooi het hierbo.  

 Hierdie is ‘n invul vraestel wat beteken dat jy alles op die opdrag self gaan voltooi. 

 Skryf slegs met BLOU pen. 

 Geen “tippex” of “highlighters” nie. 

Vraag 1 

Kies die korrekte antwoord vir elke vraag. Omkring asseblief die korrekte antwoord wat jy gekies het bv: 
1.   A 

1.1 Wat word dit genoem as ons die blokkies soos volg formateer: * 
 
 

A. Merge and 
center 

B. Justify 
C. Text direction 
D. Wrap text  

(1) 

 

 

 

 

1.2 Wat word dit genoem as ons die blokkies soos volg formateer: * 
 

A. Merge and center 
B. Justify 
C. Text direction 
D. Wrap text 

 

(1)
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2. Watter een van die volgende is NIE 'n ingeboude tipe formatering NIE? * 
 

A. Currency 
B. Date 
C. Comic Sans 
D. Percentage            (1) 

3. Watter van die volgende is NIE 'n tipe verandering wat mens aan 'n sel in Excel kan maak NIE? * 
 

A. selle invoeg(insert) 
B. selle uitwis(delete) 
C. werksblad se oortjie(tab) met 'n ander kleur skakeer 
D. werksblad se oortjie(tab) na 'n ander vorm verander      (1) 

4.1 Watter opsie gebruik jy in Excel om die sigblad vir die eerste keer te stoor? * 
 

A. Open 
B. Recent 
C. Save as 
D. Share             (1) 

4.2 Watter opsie gebruik jy in Excel om 'n sigblad wat alreeds gestoor is weer op te spoor? * 
 

A. Open 
B. Recent 
C. Save as 
D. Share             (1) 

5. Watter KORTPAD SLEUTEL word gebruik om 'n sigblad te stoor terwyl jy besig is om daarop te werk  

     of alreeds klaar op jou sigblad gewerk het? * 
 

A. Ctrl + A 
B. Ctrl + X 
C. Ctrl + S 
D. Ctrl + C            (1) 

6.1 Sê of die volgende stelling waar of onwaar is: Die volgende is 'n voorbeeld van 'n FUNKSIE:  

       =B2+B3+B4 * 
 

A. Waar 
B. Onwaar             (1) 

6.2 Sê of die volgende stelling waar of onwaar is: Die volgende is 'n voorbeeld van 'n FUNKSIE:  

      =SUM(B2:B4) * 
 

A. Waar 
B. Onwaar            (1) 

7. Kies die stelling wat HEELTEMAL KORREK is: * 
 

A. 'n FORMULE kan insluit SUM, MIN, MAX en AVERAGE 
B. 'n Funksie of Formule word slegs in Microsoft Word gebruik 
C. 'n Funksie of Formule word gebruik om data te sorteer 
D. 'n Funksie en Formule begin altyd met 'n =        (1) 
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