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|NSTRUKqIES EN iNLIGTING AAN KANDIDATE

Lees die volgende instruksies noukeurig deur voordat jy die vrae beantwoord

1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings:

AFDELING A:
AFDELING B:

AFDELING C:

VERPLIGTEND
Bestaan uit DRIE vrae. Beantwoord enige TWEE van die drie vrae in

hierdie afdeling.
Bestaan uit fWfE vrae. Beantwoord enige EEN van die twee vrae in
hierdie afdeling.

3.

4.

2 Lees die instruksies vir elke vraag noukeurig deur en beantwoord slegs dit wat verlang

word.

Beantwoord vrae in VOLSINNE tensy anders aangedui.

Nommer jou antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel in die vraestel. GEEN punte

sal toegeken word vir antwoorde wat verkeerd genommer is nie.

5 Gebruik die puntetoekenning en die aard van elke vraag om die lengte en diepte van 'n

antwoord te bepaal.

Gebruik die table hieronder as a gids vir punte - en tydtoekening wanneer iy elke vraag
beatwoord

VRAAG PUNTE TYD

A: Kort en-objektiewe tipe vrae
VERPLIGTEND

I 30

B: DRiE direkte / indirekte tipe vrae
KEUSE: (Beantwoord enige
TWEE)

2 40 35 minute
3 40 35 minute

4 40 35 minute

C: TWEE OPSTEL.TIPE VRAE
KEUSE: (Beantwoord enige EEN
van die twee vrae)

5 40 30 minute

6 40 30 minute

TOTAAL 150 120 min/2 uur

Begin die anwoord op ELKE vraag op'n NUWE bladsy, bv. VRAAG 1- nuwe bladsy, ens.

Jy mag 'n geluidlose, *ie-programrneerbare sakrekenaar gebruik.

Skryf netjies en leesbaar.

o.

7.

L

g.

AFDELING

20 Minute
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AFDELING A (VERPLIGTEND)

VRAAG 1 MEERVOUDIGE KEUSEVRAE

1.1 verskeie moontlike opsies word as antwoorde vir die volgende vrae gegee'

Kies die .nt*ooioln'skryf slegs die LETTER (A-D) langs die vraagnommer

1i.t.l-1.1.5) in u ANTWOORDBOEK neer'

1.1.1 'n sake-ondernemig het volle beheer oor die komponente van die "'-omgewing

A. mikro
B. mark
C. makro
D. Private

1.1.2 "Comfort Furniture" is 'n besigheid

kantoormeubels". Dit dryf handel in die "'
wat spesialiseer in die verspreiding

-sektor.

van

primBre
sekond6re
tersi6re
publieke

1.1.3 Agente verkoop namens produsente produkte en in ruil daarvoor ontvang hulle "

A. kommissie
B. dividende
C. wins
D. aandeelhouers

j.1.4 Hierdie Wet beoog om voorsieining te maak vir die gesondheid en veiligheid van

werkgewers in die werksplek en die gebruik van fabrieksmasjinerie.

A.
B.
c.
D.

1.5

A. Die Wet op Gelyke lndiensneming
B. Die Wet op Arbeidsverhoudinge
C. Die Wet op Vaardigheidsontwikkeling
D. Die Wet op Beroepsgesondheid-en veiligheid.

ln hierdie mark is daar baie kopers en verkopers van homogene produkte.

Monopolie
Monopolistiese mededinging
Perfekte mededinging
Oligopolie (5 x 2) (10)

A,
B
C.
D.

J



1.2

Handelsmerk; Gehalte sirkels; I nflasie; I nvloedwerwing

1.2.1 Dit is ,n groep van agt tot tien lede wat bymekaar kom om verbeteringe binne die

besigheid te besPreek.

1.2.2 'n Geregistreerde merk wat'n vervaardiger op sy produkte plaas om dit van

and€r Produkte te onderskei.

1.2.3 ... is wanneer twee besigheid besluit om een te word'

1.2.4 ... verwys na die algemene verhoging in die pryse van produkte in die land.

1^Z.i Wanneer ander lande hul oortollige produkte in die Suid-Afrikaanse mark beskikbaar stel'

omdat hulle die plaaslike mark wildomineer,
(5 x 2) (10)

Kies 'n beskrywing uit KOLOM B wat by'n begrip in KOLOtvl A pas. Skryf slegs

die korrekte letter {A - J) langs die vraag nommer (1.3.1-1.3.5) in die
ANTWOORDBOEK neer, Byvoorbeeld 1.3.2 K

voltooi die volgende stellings deur die woord(e) in die woordebank hieronder te gebruik'

Skryf slegs diikorrekte woirdie) langs die vraagnomrner, (1.2.1 - 1.2-5\

in jou anfi,voordboek neer.

1.3

KOLOM A KOLOM B

1.3-1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

Massa produksie

Demografie

Gelykbreekpunt

Stoerstaking

Handelskorting

A Die punt waar die besigheid nie 'n wins
maak of 'n verlies ly nie.

B Afstag aangebied deur die een verskaffer
aan'n ander.

C Samestelling van die verbruikersmag in
terme van faktore soos ouderdom, geslag,
ras en beroep.

D Produksiemetode waar gestandaardiseerde
produkte in groot hoeveelhede produseer
word.

E Werkgewers daag op vir werk maar werk
baie stadiger as gewoonlik.

F Beplanning van die volgorde waarin
produksie sal plaasvind.

G Produkte word teen baie lae pryse aan die
mark verkoop.

(5 x 2) (10)
TOTAAL AFDELING A: 30
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AFDELING B

VRAAG 2 BESIGHEIDSOMGEWINGS

Noem vlER komponente van die markomgewing (4)

Lees die onderstaande scenario noukeurig deur en beantwoord die vrae wat volg:

Noem die besigheidsektor waarin BD handel dryf' Motiveer jou antwoord deur uit die

scenario aan te haal. 
-..' (4)

BeantwoordENIGEnruEEvandiedrievraeinhierdieafdeting.

LETwEL:DuidieVRAAGNO-MMERvanelkevraagwatjykies',duidelikaan'
Die antwoord op rrxr'vialn *q"t."r^i.' liu"ivi ot"oty begin' byvoorbeeld

vRAAc 2 op,nNUWE bi;;j, VRAA6 a op;n NUWE biadsy' ensovoorts'

2.1

2.2

2.2.1

2.3

2.2.2 Haal DRIE uitdagings vanuit die scenario aan wat BD in die gesig staar'

2.2.3 Klassiflseer elke uitdaging in vRAAG (2.2.2) volgens die besigheidsomgewings

2.2.4 Noem die mate van beheer wat BD oor elke besigheidsomgewing het'

Lees die onderstaande scenario noukeurig deur en beantwoord die vrae wat volg:

(3)

(3)

BOTSWANA DIAMANTE
diam ante Die ho€ rentekoers het

,n im pak

Botswana Diamante spesi a liseer n d ie ontginning VA n
werksverho ud ing

myntoerusti ng Die toes ighouer het n swak
van meer AS 1 Oo/o op die pryse van

h ul rod kte u t'tvoe r nle
BD kan vanwe€ die hoe wi SSE lkoerse n ie meer u

met EWETS

UITDAGINGS
2.2.2

BESIGHEIDS Oucrwtucs
2.2.3

IVIATE VAN BEH EER
2.2.4

besi he id word reeld gekonfronteer met uitdag ng D rakende die ged rag van werkgewe rS
Di e g ge

ul ies di besigh eid
Sommig rkgewers werer om te hou by die re€ls en reg aS VAn e

e WE
espreek.Arbeids kwessies WO rd du geree td deu r vakbon de aa

2.3.1 Bespreek TWEE uitdagings van die mikro-omgewing' (6)

2.3.2 Verduidelik die betekenis van die DRIE besigheidsektore. (9)

2.g.5 Maak aanbevelings oor maniere waarby die besigheid kan aanpas by die uitdagings

in die mikro-omgewing. (8)

[401

5

Gebruik die volgende tabel as riglyn om die vraag te beantwoord'



VRAAG 3 BESIGHEIDSBEDRYWIGHEDE

3.1 Lys enige VYF bemarkingsaktiwiteite'

3.2 ldentifiseer die gespaste prysvasstellingstegniek wat deur elk van die volgende

sinne beskryf word:

3.2.1 Pryse word so gegee sodat dit lyk asof die item goedkoper is as wat dit werklik is'

3.2.2 HoEr pryse word gevra om die aanvraag daarna te toets'

S.2,3Prysewordlaaggestelso{at,dieverbruikerditwilkoopomdiedieprodukSeprySlaeras
normaalweg i. i* iodoende 

,n nuwe produk voor te stel.

3.2.4 ProduksiekoSte van die item plus wins, word gebruik om die finale verkoopprys

te bepaal. 
rrs vq" vrv *vr' - 5 * 2 = (10)

Lees die onderstaande scenario noukeurig deur en beantwoord die vrae wat volg:

(5)

3.3

KURUMAN HAN DELAARS (KH)

andelaars is kleinhandelaar wat hoofsaaklik brood en melk verkoop. Lang S hulle is 'n
Kurum an H n

mikrogolfoonde verkoop Regoorkant die
besigheid wat elektriese toestel le soos televisiestelle en

is ,n boetiek wat 'n reeks Van's -Tekkies

3.3.1 ldentifiseer DRIE tipe verbruikersgoedere vanuit die gevatlestudie hierbo. Haal 'n sin aan uit

die gevallestudie om jou antwoord te staaf'

Gebruik die volgende tabel as riglyn om die vraag te beantwoord'

VERBRUI KERSGOEDERE

3.4 Bespreek DRIE regulasies wat buitelandse bemarking beheer

3.5 Verduidelik die betekenis van produksiebeheer'

3.6 Beveel DRIE maniere aan hoe die besigheid kan voldoen aan

die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid.

(e)

(6)

(6)

[401
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VRAAG 4 DIVERSE / ALLERLEI ONDERWERPE

BESIGHEIDSOMGEWINGS

4.1 Lees die scenario hieronder en beantwoord die vrae wat volg

4.1.1 Haaluitdieartikelaandieredewaaromdiebestuurdervirseksuele
teistering afgedank is

4.1.2 Definieer die konsep "seksuele teistering"'

4,1.3 Beveel maniere aan Waarop seksuele teistering in die werkplek

aangespreek kan word'

4.2 Wys DRIE voordele van verkrygings uit'

BESIGHEI DSBEDRYWIGHEDE

4.3BespreekenigeTWEEfasesvandieproduklewensiklus'

4.4Tabuleerdieverskilletussenverkoopspromosieenadvertensies

4,5 Lees die scenario hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

Bereken die volgende:

4.5.1 Die Eenheidskoste per Kilogram biltong'

4.S.2DieverkoopprySperkilogramindienhulle30%winswilmaak.

4.5.3 Die wins indien hulle 10 000 kg verkoop'

(2)

(2)

(10)

(6)

(6)

(4)

TOTAAL AFDELING B:

(3)

(3)

(4)

[401

80
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Bestu rder afgedan k vl r seksuele teistering
u

bestuurder aan ,n manl ike werker wat
,n

suggesti ewe e-posse wat deur d ie vroul ike
verlede maand

"Die seksu eel rseel gestuur het, het teruggekom om

motorskoonm aakdienste by ,n h andel aarpe
afgedank

toe ater na
I
n lang dissi pl n6re proses

by haar te spook. Sy was I

epas 201

GARI E P BI LTONG (Edms. ) Bpk.
vi

aak beesb ilto Die totale p rod uksiekoste beloo p R 400 000 I
Gariep Bil tong Edms Bpk. m ng

10 000



AFDELING C OPSTEL.TIPE VRAE

Beantwoord ENIGE EEN van die twee vrae in hierdie afdeling.

LET WEL: Dui die VRAAGNOMMER van elke vraag wat jy kies, duidelik aan. Die antwoord op

ELKE vraag moet op 'n NUWE bladsy begin.

VRAAG 5 BESIGHEIDSOMGEWINGS

"Kontempor€re sosio-ekonomiese kwessies het 'n negatiewe impak op die besigheid se

produktiwiteit en winsgewendheid. Die is krities dat die regering maatstawwe in plek stel teen

sulke uitdagings om sodoende maksimum belasting te verseker. "

Hou die scenario hierbo in gedagte en skryf 'n opstel orr die volgende spekte.

. ldentifiseer en bespreek die irnpak van kontenrpor€re sosio-ekonomiese kwessies op
besighede.

. Bespreek maniere hoe intellektuele eiendom beskerm kan word tean rowery.
r Bespreek die doel van die Wet op Arbeidsverhoudinge.
r Brei uit oor die funksies van vakbonde.

T4OI

VRAAG 6 BESIGHEIDSBEDRYWIGHEDE

"Mnr X is 'n opkomende vrugteboer in Upington. Hy vervaardig jy eie konfyt en bladjang van die
vrugte. Hy het ook 'n padstal op sy plaas waar hy die vrugte sowel as die konfyt en bladjang

Met verwysing na die stellings hierbo, skryf 'n opstel oor die volgende aspekte:

o ldentifiseer en verduidelik van watter tipe produksiestelsel Mnr. X gebruik sal maak.. Brei uit oor die voordele van die produksiestellsel waarvan Mnr. X gebruik maak.. ldentifiseer die tipe verspreidingskanale wat Mnr. X kan gebruik en verduidelik moonilike
redes waarom hy op die verspreidingskanaal besluit het"

. Adviseer Mnr. X oor TWEE gepaste verpakkingsvorme wat hy kan gebruik om sy konfyt en
bladjang te verkoop. Verduidelik waarom jy die TWEE verpakkinglvorme aanbeveel het.

[401

TOTAAL AFDELING C: 40
GROOTTOTAAL: 1so
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