
N O O R D K A A P D E PA R T E M E N T V A N 
ONDERWYS 




FISIESE WETENSKAPPE 
GRAAD 12 

VERTIKALE PROJEKTIEL BEWEGING 
 

HERFSSKOOL

2020 

Gilberto G. Izquierdo	 
1



Vertikale Projektiel Beweging 

VERTIKALE PROJEKTIEL BEWEGING

Projektiel Vergelykings van beweging

Projektiel is ‘n 

voorwerp 

waarop slegs 

gravitaisie 

krag 
uitgeoefen 

word. 

Gravitasiekrag 

is dus die 

enigste krag 

op hierdie 

voorwerp.

Die beweging 

van ‘n 

projektiel word 

beskryf as vry 

Posisie Verplasing Snelheid Versnelling

Grafieke

Rigt ing van 
beweging

Posisie vs tyd Snelheid vs tyd Versnelling vs tyd

V e r t i k a a l 
afwaarts

(spoed  neem 
toe)

( k o n s t a n t e 
versnelling)

0

→g

t




 


∆ y = vi ∆ t +
1
2

g ∆ t2

∆ y =
v2

f − v2
i

2→g

∆ y = ( vi + vf

2 ) ∆ t


vf = vi + g ∆ t

v2
f = v2

i + 2g ∆ y

Grootte konstant:




Rigting is altyd afwaarts (na 
d ie middelpunt van d ie 
Aarde).

→g = 9,8 m ∙ s−2

0

→x

0

→v




Ve r p l a s i n g , 
w a t d i e 
verandering in 
posisie is.


→y f = →y i + ∆ →y

∆ →y −  
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beskryf as vry 

val. 

Vry val is dus 

die beweging 

waarin ‘n  

voorwerp 
konstante 

versnelling 

ondervind agv 

slegs 

gravitasiekrag. 

Lugweerstand 

is weglaatbaar 
klein.


Vry val is die 
beweging 

van 'n 
voorwerp 
waarop die 

enigste krag 
wat inwerk, 
die 

gravitasiekr
ag is.

V e r t i k a a l 
opwaarts

(spoed neem 
af)

( k o n s t a n t e 
versnelling)

0

→g

t0

→x

0

→v
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VRAAG 1:  MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE

Vier opsies word as moontlike antwoorde op die volgende vrae gegee. Elke 
vraag  
het slegs EEN korrekte antwoord. Kies die antwoord en skryf slegs die letter 
(A–D) langs die vraagnommer (1.1–1.10) in die ANTWOORDEBOEK neer, 
byvoorbeeld        1.11 D.

1.1 Watter EEN van die grafieke hieronder stel die verwantskap tussen die 
kinetiese energie (K) van 'n vryvallende voorwerp en sy spoed (v) 
korrek voor?

A B

C D

(2)


K 
(J

)

v (m∙s-1)

K 
(J

)

v (m∙s-1)

K 
(J

)

v (m∙s-1)

K 
(J

)

v (m∙s-1)

1.3 Die stellings hieronder beskryf die beweging van voorwerpe. 

(i)


( i i
)


(iii
)

'n Veer val vanaf 'n sekere hoogte binne 'n vakuumbuis.


'n Krat gly teen konstante spoed oor 'n gladde, horisontale 
oppervlak.


'n Staalbal val deur die lug in die afwesigheid van lugwrywing.

Watter van die volgende is die KORREKTE beskrywing van 
UNIFORME VERSNELDE beweging?
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A


B


C


D

Slegs (i) en (ii)


Slegs (i) en (iii)


Slegs (ii) en (iii)


(i), (ii) en (iii) (2)

1.3 'n Voorwerp word vertikaal opwaarts van die grond af gegooi.


Watter EEN van die volgende is KORREK rakende die rigting van die 
versnelling van die voorwerp soos dit opwaarts en dan afwaarts 
beweeg? Ignoreer die effekte van lugweerstand.

VOORWERP WAT 
OPWAARTS BEWEEG

VOORWERP WAT AFWAARTS 
BEWEEG

(2)

A Afwaarts Opwaarts

B Opwaarts Afwaarts

C Afwaarts Afwaarts

D Opwaarts Opwaarts

1.4 ‘n Seun gooi ‘n tennisbal vertikaal opwaarts en na ‘n tyd keer dit terug 
na die seun se hande. Watter een van die volgende snelheid-tydgrafieke 
beskryf die beweging van die bal die beste? Ignoreer lugweerstand.
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(2)
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1.5 ‘n Bal wat laat val word vanaf ‘n hoogte h, tref die grond en bons vertikaal 
opwaarts terug na sy oorspronklike hoogte. Watter EEN van die volgende posisie 
teenoor tyd grafieke verteenwoordig die beweging van die bal die beste? 
Ignoreer die effekte van lugweerstand.


 


(2)
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30 m

B

A

16 m∙s-1

9 m∙s-1

grond




VRAAG 2   (Begin op 'n nuwe bladsy.)

Bal A word vertikaal opwaarts teen 'n snelheid van 16 m∙s-1 van die grond                    
af geprojekteer. Ignoreer die effek van lugweerstand. Gebruik die grond as 
nulverwysing.
2.1 Bereken die tyd wat dit bal A neem om na die grond terug te keer. (4)

2.2 Skets 'n snelheid-tyd-grafiek vir bal A. 

Dui die volgende op die grafiek aan:


(a) Beginsnelheid van bal A

(b) Tyd geneem om die hoogste punt van die beweging te bereik

(c) Tyd geneem om na die grond terug te keer (3)

EEN SEKONDE nadat bal A opwaarts geprojekteer is, word 'n tweede bal, B, 
vertikaal afwaarts teen 'n snelheid van 9 m∙s-1 van 'n balkon 30 m bo die 
grond gegooi. Verwys na die diagram hieronder.

2.3 Bereken hoe hoog bo die grond bal A sal wees die oomblik as die 
twee balle by mekaar verbygaan. (6)

[13]
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VRAAG 3   (Begin op 'n nuwe bladsy.)

'n Man gooi bal A afwaarts teen 'n spoed van 2 m∙s-1 vanaf die rand van 'n 
venster, 45 m bo 'n dam water. Een sekonde later gooi hy 'n tweede bal, bal B, 
afwaarts en neem waar dat beide balle die wateroppervlak in die dam op 
dieselfde oomblik tref. Ignoreer lugwrywing.
3.1 Bereken die:

3.1.1 Spoed waarmee bal A die wateroppervlak tref (3)

3.1.2 Tyd wat dit bal B neem om die wateroppervlak te tref (3)

3.1.3 Beginsnelheid van bal B (5)

3.2 Skets, op dieselfde assestelsel, 'n snelheid-teenoor-tydgrafiek vir die 
beweging van bal A en B. Toon duidelik die volgende op jou grafiek 
aan:


• Beginsnelhede van beide bal A en B

• Die tyd wanneer bal B losgelaat word 
• Die tyd wat dit beide balle neem om die wateroppervlak te tref (5)

[16]
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VRAAG 4  (Begin op 'n nuwe bladsy.)

'n Bal word vanaf die bokant van 'n 20 m hoë gebou laat val. Ignoreer die effek 
van lugweerstand.

4.1 Definieer die term vryval. (2)

3.2 Bereken die:
4.2.1 Spoed waarteen die bal die grond tref (4)

4.2.2 Tyd wat dit die bal neem om die grond te bereik (3)

4.3 Skets 'n snelheid-tyd-grafiek vir die beweging van die bal (geen 
waardes vereis nie). (2)

[11]
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VRAAG 5    

5.1 Skryf die versnelling van die bal by die maksimum hoogte neer. (2)

5.2 Skryf die grootte van die snelheid van die bal by maksimum hoogte 
neer. (1)

5.3 Bereken die snelheid van die bal aan die bokant van die venster. (4)

5.4 Gebruik bewegingsvergelykings om die begin snelheid van die bal te 
bereken. (4)

5.5 Bereken die tyd wat dit die bal neem om sy maksimum hoogte bo die 
grond te bereik. (3)

5.6 Teken ‘n snelheid-tyd sketsgrafiek vir die beweging van die bal van die 
oomblik wat dit vertikaal opwaarts geprojekteer word totdat dit die 
grond tref vir die eerste keer. Dui die onderskeie tyd- en 
snelheidwaardes op die grafiek aan.

 (3) 

[17]

‘n Bal word vertikaal opwaarts geprojekteer langs ‘n gebou vanaf die grond. 
Die bal bereik ‘n maksimum hoogte bo die grond voordat dit afwaarts beweeg. 
Oppad ondertoe beweeg dit langs ‘n venster in die gebou, 2,2 m hoog, verby 
in 0,2 s. Die onderkant van die venster is 1,2 m bo die grond. Ignoreer die 
effekte van lugweerstand. 
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