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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. Watter EEN van die volgende is NIE 'n gebruik van Excel nie? * 
 

A. Data te stoor 
B. Prentjies te formateer 
C. Data te analiseer 
D. Data te manipuleer          (1) 

2. Wat word die volgende (gewys in die prentjie hieronder) genoem as jy 'n nuwe sigblad begin? * 
 

A. Die formule bare 
B. Die tabs 
C. Die Werkblaaie 
D. Die werkboek 

(1)
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3. Waaruit word 'n selverwysing in Excel geskep? Bv. A2 * 
 

A. Selformule 
B. Kolomnaam 
C. Rynaam 
D. Kolom letter en ry nommer          (1) 

4. Sê of die volgende stelling waar of vals is: 'n sigblad bestaan uit NET rye. * 
 

A. Waar 
B. Onwaar            (1) 

5. Wat word die volgende blokkie genoem in Excel se samestelling? * 

 
A. Sel 
B. Rye 
C. Sigblad 
D. Tab             (1) 

6. Sê of die volgende stelling waar of onwaar is: Jy kan 'n werkblad benoem deur gebruik te maak van   

    die rename opsie. * 
 

A. Waar 
B. Onwaar            (1) 

7. Watter een van die volgende pyltjies word in Excel gebruik om die kolom of ry groter te trek? * 
 

A. keuse 1     B. keuse2 
 
 

C. keuse 3     D. keuse 4 

(1) 

8. Watter een van die volgende opsies kom in die Home oortjie(tab) voor in Excel wat nie in Word gevind  

    kan word nie? * 
 

A. Clipboard 
B. Font 
C. Number 
D. Alignment            (1) 

9. Dui aan of die volgende stelling waar of onwaar is: Jy kan NIE Format Painter in Excel gebruik NIE. * 
 

A. Waar 
B. Onwaar            (1) 

10. Dui aan of die volgende stelling waar of onwaar is: Jy kan 'n blokkie horisontaal en vertikaal inlynstel    

      (align) in Excel. * 
 

A. Waar 
B. Onwaar            (1) 
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