
AKTIWITEIT 1 – WATER IN DIE WÊRELD 

1. Noem die drie vorme van water.       (3) 

2. Definieer die term hidrologiese siklus.                 (2) 

3. Verduidelik hoe die vorme van water verander in die volgende prosesse: 

 3.1 Kondensasie          (2) 

 3.2 Verdamping          (2) 

4. Verduidelik hoe digte plantegroei oppervlakafloop kan beïnvloed.   (2) 

5. Noem die vorm waarin die volgende gevind word: 

 5.1 Ryp           (1) 

 5.2 Stoom           (1) 

 5.3 Mis           (1) 

 5.4 Reën           (1) 

 5.5 Sneeu           (1) 

  

  



AKTIWITEIT 2 – WATER IN DIE WÊRELD 

1. Gee een woord vir die volgende:       (5) 

1.1  Proses waar water na waterdamp verander 

 1.2  Proses waar waterdamp na water verander 

 1.3 Enige vorm van vog wat uit die atmosfeer vrygestel word. 

 1.4  Water wat na reënval op die aarde se oppervlak vloei. 

 1.5  Proses waar water deur die grond syfer. 

 

2. Noem TWEE aktiwiteite wat die hidrologiese siklus kan ontwrig.  (2) 

 

3. Verduidelik die wolkformasie proses.      (2) 

 

4. Bestudeer die volgende diagram van die hidrologiese siklus en beantwoord die 

vrae wat volg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1 Noem die prosesse A – D onderskeidelik.    (4) 

 4.2 Noem die faktor nodige vir kondensasie om plaas te vind.  (1) 

 4.3 Wat is die bron van energie vir die stelsel?    (1) 

 4.4 Noem en beskryf enige twee faktore wat oppervlakafloop kan  

beïnvloed.         (4) 

 

 

  



AKTIWITEIT 3 – WÊRELD SE OSEANE 

1. Verwys na die onderstaande figuur wat die verspreiding van die wêreld 

se water toon. Gebruik die toepaslike persentasies soos voorsien in die 

boonste regterkantste hoek om by die bron te pas, bv. plante-50%.  

 

 1.1 Oseane 
 

1.2 Yskappe 
 

1.3 Riviere  
 
1.4  Grond vog  
 
1.5  Vleilande  
 
1.6  Grondwater  
 
1.7  Atmosfeer         (7) 

 
2. Wat is yskappe en waar kan dit gevind word?     (2) 
 
3. Verduidelik wat 'n boorgat is.       (2) 
 
4. Watter persentasie water is in 'n vaste vorm?     (1) 
 

5. Noem enige twee voordele van die gebruik van grondwater.   (2) 

  



AKTIWITEIT 4 - DIE WÊRELD SE OSEANE 

1. Noem die organisme wat suurstof in die see vrystel.    (1) 

2. Wat noem ons die proses waar koolstofdioksied in suurstof omgesit word? (1) 

3. Verduidelik die proses genoem in VRAAG 2 in die oseaan.   (2) 

4. Verduidelik die belangrikheid van fitoplankton vir mariene lewe.  (2) 

5. Wat is 'n marikultuur?        (2) 

6. Noem enige drie minerale wat in die oseaan gevind kan word.  (3) 

 

 

  



AKTIWITEIT 5 - DIE WÊRELD SE OSEANE 

 

Kyk na die volgende figuur en beantwoord die vrae wat volg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Gee 'n gepaste term wat elektrisiteit opgewek uit water beskryf.                  (1) 

 

2.  Is water 'n hernubare of nie-hernubare hulpbron?               (1) 

 

3.  Waarvoor word water gebruik in die figuur?                               (1) 

 

4. Gee TWEE ander voorbeelde van hoe landelike gemeenskappe hul 

waterbronne gebruik..          (2)  

 

5. Verduidelik kortliks hoe grondwater bydra tot die beskikbaarheid van water in 

Suid-Afrika.                                                             (2) 

 

6. Bespreek in 'n paragraaf van ongeveer AGT reëls hoe individue volhoubaar 

water tuis, in die tuin en in die gemeenskap kan bespaar.   

                                                                                                  (8)  

 

  



AKTIWITEIT 6 - DIE WÊRELD SE OSEAAN 

 Bestudeer die volgende kaart rakende die seestrome in die wêreld en beantwoord 

die vrae wat volg. 

 

1. Wat let jy op met betrekking tot die temperatuur van die seestrome in die 

Suidelike Halfrond?         (2) 

 

2. Noem die TWEE seestrome wat die klimaat van Suid-Afrika beïnvloed. (2) 

 

3. Wat is 'n seestroom?        (1) 

 

4. Noem en beskryf EEN faktor wat seestrome veroorsaak.   (2) 

 

5. Verduidelik hoe seestrome die klimaat van Suid-Afrika beïnvloed.  (2) 

 

6. Is dit beter om in warm of koue seestrome te hengel?    (1) 

 

7. Hoe kan seestrome help met die ekonomiese ontwikkeling van 'n kusgebied?

           (2) 

 

 



AKTIWITEIT 7 - DIE WÊRELD SE OSEANE 

 

1. Verduidelik wat jy onder die ontginning van oseane deur mense verstaan. (2) 

2. Noem TWEE maniere waarop die oseaan besoedel is.   (2) 

3. Lees die volgende artikel en beantwoord die vrae wat volg 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1 Wat is die belangrikheid van visserye vir die mens?   (2) 

3.2 Noem enige TWEE strategieë uit die uittreksel om die oorbenutting van 

visvoorrade te verminder.       (2) 

3.3 Watter TWEE effekte kan visuitputting op die mens hê?  (2) 

3.4 Stel enige TWEE oplossings vir oorbevissing voor.   (2) 

 

  

90% VAN DIE VISVOORRAAD IS OPGEBRUIK 

Die lys van die probleme van die oseaan is lank, maar een item vra onmiddellik 

aandag: skadelike visserye-subsidies. Byna 90% van die wêreld se 

seevisvoorrade word nou ten volle ontgin, te veel ontgin of uitgeput. Daar is geen 

twyfel dat visserysubsidies 'n groot rol speel nie. Sonder hulle sou ons die 

oorbenutting van visvoorrade kon vertraag, die oorkapasiteit van vissersvlote kon 

hanteer, en die plaag van onwettige, ongerapporteerde en ongereguleerde 

visvangs kon aanpak. 

 

Visse is verantwoordelik vir 17% van alle dierlike proteïene wat in die wêreld 

verbruik word, en 26% daarvan word in die armste en minste ontwikkelde lande 

verbruik. Die oseaan is ook 'n belangrike bron van inkomste; bykans 60 miljoen 

mense werk in visserye en akwakultuur, en na raming is 200 miljoen poste direk of 

indirek met die visserye verbind. Vis bly steeds een van die wêreld se 

verhandelbare voedselprodukte, en 54% van hierdie handel kom uit 

ontwikkelende lande. In hierdie lande lewer die vishandel meer inkomste as die 

meeste ander voedselprodukte gesamentlik. 



AKTIWITEIT 8 - WATERBESTUUR VAN SUID-AFRIKA 

Verwys na die figuur wat die volume water in 2010 aan verskillende bedrywe in Suid-

Afrika versprei het, en beantwoord die vrae wat volg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identifiseer die industrie wat onderskeidelik die kleinste en die grootste 

hoeveelheid water ontvang.        (1) 

 

2. Noem die eenheid wat gebruik word om die volume water te meet.   (2) 

 

3. Hoeveel is die totale volume water wat in 2010 versprei is?     (1) 

 

4. Bereken die totale volume water wat aan huishoudings en nywerhede in m3 

versprei word.          (3) 

 

5. Een van die individuele strategieë om huishoudelike watervoorsiening te 

verhoog, is gryswater. Verduidelik kortliks hoe jy hierdie strategie van 

'gryswater' gebruik moet word om water te bespaar.    (2)  

 

6. Bespreek DRIE volhoubare strategieë om die nasionale watervoorsiening te 

verhoog         .  (6) 

  

 

 



AKTIWITEIT 9 - WATERBESTUUR IN SUID-AFRIKA 

 Bestudeer die volgende statistiek rakende watervoorsiening in verskillende provinsies 

in Suid-Afrika (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Watter provinsie het die laagste watervoorraad?    (1) 

2. Wat is Suid-Afrika se gemiddelde watervoorraad?    (1) 

3. Suid-Afrika kan as 'n semi-droë gebied beskou word. Verduidelik hierdie stelling

           (2) 

4. Noem TWEE inisiatiewe wat die regering begin het om die watervoorsiening in 

Suid-Afrika te verbeter.        (2) 

5. Verduidelik waarom Gauteng die provinsie met die hoogste watervoorsiening 

is.           (2) 

6. Noem die TWEE oseane waarin Suid-Afrikaanse riviere dreineer.  (2) 

7. Noem enige VIER impakte van damme.      (4) 

8. Verduidelik hoe verdampingsyfers en grondgebruiksones die beskikbaarheid 

van water in Suid-Afrika beïnvloed.      (4) 

9. Tabuleer enige TWEE voordele en nadele van die bou van damme.  (4) 

 

  



AKTIWITEIT 10 - WATERBESTUUR IN SUID-AFRIKA 

1. Verwys na die figuur wat 'n deursnitskets van een van Suid-Afrika se 

belangrikste wateroordragskemas is. Verskeie opsies word as moontlike 

antwoorde vir die volgende vrae gegee. Kies die antwoord en skryf slegs die 

letter (A - D) langs die vraagnommer neer (1 - 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Die diagram toon 'n dwarssnit deur die ... wateroordragskema.  

A. Oranje-Vis 

B. Tugela-Vaal 

C. Lesotho Hoogland 

D. Boland-projek / Bergrivier 

 

1.2 Water word in die ... Dam gestoor en word eers in die Vaaldam vrygelaat 

as daar 'n behoefte aan water in Gauteng ontstaan. 

A. Driekloof  

B. Sterkfontein  

C. Kilburn  

D. Woodstock 

  



1.3 Die belangrikste rede vir die ontwikkeling van die geïllustreerde 

wateroordragskema is die voorsiening van water vir ... doeleindes in 

Gauteng.  

A. huishoudelike, landboukundige en industriële 

B. huishoudelike, landboukundige en ontspanningsaktiwiteite 

C. huishoudelike, industriële en ontspannings 

D. landbou, nywerheid en ontspanning 

 

1.4 ... energie word opgewek by die pompturbine-stasie.  

A. Geotermiese 

B. Kern 

C. Termiese 

D. Hidro 

 

1.5 Die voorsiening van elektrisiteit is 'n ... aktiwiteit.  

A. primêre 

B. sekondêre 

C. tersiêre 

D. kwaternêre 

 

2. Lees die koerantberig met die titel ‘Ooreenkoms om SA se waterprobleme aan 

te pak’ en beantwoord die vrae hieronder. 

 

2.1 Wat is 'n wateroordragskema?       (2) 

2.2 Verduidelik waarom daar 'n toenemende vraag na water in Suid-Afrika 

is.          (4)  



2.3 Gee TWEE natuurlike redes waarom Suid-Afrika ‘n watertekort ervaar.

          (4)  

2.4 Boere gebruik die grootste hoeveelheid water in Suid-Afrika. Noem 

TWEE metodes wat hulle kan gebruik om waterverbruik te verminder.

           (4)  

2.5 Die Lesotho Hooglandprojek word gesien as 'n manier om aan die 

ekonomiese behoeftes van beide Suid-Afrika en Lesotho te voorsien. 

Skryf 'n paragraaf (ongeveer 12 reëls) waarin jy verduidelik hoe hierdie 

projek die ekonomie van beide lande sal verbeter.            (12)  

 

 

 

 

 

  



AKTIWITEIT 11 – VLOEDE 

 Verwys na die figuur wat 'n hidrograaf toon en beantwoord die vrae wat volg. 

 

 

1. Noem die TWEE soorte grafieke wat op hierdie hidrograaf voorgestel word.
            (2) 
 
2. Benoem X en Y op die grafiek as onderskeidelik die dalende ledemaat en 

stygende ledemaat.         (2) 
 
3. Noem die term wat die tydsinterval tussen die reënvalpiek en die afvoerpiek 

beskryf.            (1) 
  
4. Verduidelik hoe die hidrograaf van 'n landelike gebied verskil van 'n hidrograaf 

van 'n stedelike gebied.        (2) 
 
5. Die hidrograaf in die figuur het 'n stygende ledemaat, steil dalende ledemaat 

en 'n kort tydtyd. Bespreek TWEE faktore wat die vorm van die grafiek kan 
beïnvloed.          (4)  

 
6. Hoe kan die vermindering van plantbedekking langs die rivier die moontlikheid 

van oorstromings beïnvloed?       (4) 
  



AKTIWITEIT 12 – VLOEDE 

Lees die uittreksel en beantwoord die vrae. 

 

1.   Noem die land wat deur die vloede in die uittreksel geraak word.      (1) 
 
2.  Watter land is gevra om die betrokke land te help?                (1) 
 
3. Noem die organisasie wat na die oorstroomde gebied ontplooi is om mense 

verligting te gee.         (1) 
 
4.  Verduidelik waarom die huise in die figuur 'informeel' genoem word       (2) 
                                                
 
5. Gee TWEE voorbeelde van swak infrastruktuur wat gelei het tot 

ontoeganklikheid in die gebied wat deur oorstromings geraak is.                     (4) 
 

6. Stel DRIE strategieë voor om die impak van oorstromings in die informele 

nedersetting te verminder.        (6) 

 

  



AKTIWITEIT 13 – VLOEDE 

 Verwys na die figuur wat 'n uittreksel met 'n foto van oorstromings in Kaapstad 

illustreer en beantwoord die vrae wat volg. 

 

 

1. Definieer die term vloede.        (1) 

 

2. Noem TWEE natuurlike oorsake van vloede.     (2) 

 

3. Stel 'n rede voor waarom die Kaapse Vlakte 'n groot risiko vir oorstromings het.

           (2) 

 

4. Verduidelik TWEE negatiewe gevolge van vloede op die omgewing vir die 

inwoners van Kaapstad.        (4) 

 

5. Stel DRIE strategieë voor wat geïmplementeer kan word (gebruik) om vloede 

in hierdie gebied te verminder.       (6) 

  



AKTIWITEIT 14 - VLOEDE 

 Lees die koerantuittreksel oor vloede. 

 

 

1. Wat het die oorstromings in Limpopo veroorsaak?         (2)  

 

2. Noem EEN ander faktor, anders as die een wat in VRAAG 1 genoem word, wat 

oorstromings kan veroorsaak.          (2)  

3. Noem TWEE skadelike gevolge van die vloede wat in Limpopo plaasgevind 

het.                          (4)  

4. Verduidelik waarom vloede gewoonlik geassosieer word met: 

 

 (a) Hoër voedselpryse        (4)       

  

(b) Die verspreiding van cholera ('n watergedraagde siekte)   (4)          

 


