
Denkvrae MEMO Gr 12 

Graad 12 

1 Hoekom moet mens ‘n begroting opstel voordat jy jou salaris bestee? 

Dit is ‘n noodsaaklike beplanning van geldbesteding om seker te maak dat 

jy al jou verpligtinge nakom. 

2 Hoekom adverteer winkels hulle pryse as R9,99 of R9999,99? 

Nege rand lyk minder as R10. Mense dink nie dat daar slegs een sent 

verskil is nie. 

3 Hoekom sou ‘n foon-tarief jou laat betaal vir ‘n minuut of deel daarvan? 

Hulle kry ‘n volle minuut se betaling al praat jy slegs ‘n paar sekondes van 

daardie minuut. 

4 Hoekom is daar ‘n geen-eis bonus by versekering ter sprake? 

Dit motiveer mense om nie onnodig te eis nie. Hulle sal kleiner bedrae dan 

liewer self betaal. 

5 Watter tipe alarms is daar op die paneelbord van jou kar en hoekom het jy 

alarms in ‘n kar?  

Liggies wat jou waarsku dat jou branstof min is en bv. dat jou kar kan 

oorverhit voordat jou kar dalk uitbrand. 

6 Hoekom betaal jy deposito as jy ‘n afstandbeheer by ‘n vakansieplek wil 

leen? 

Die plek maak seker dat jy nie die afstandbeheer saamneem. 

7 Waarom sou mens ‘n donasie aan ‘n nie-winsgewende maatskappye gee 

voor jy jou belasbare inkomste uitwerk? 

Hierdie donasies word afgetrek van jou belasbare inkomste. 

Jy wil seker maak dat jou belasting in ‘n laer gleuf uitgewerk word. 

8 Hoekom is daar verskillende metrieke meet-eenhede soos meter 

sentimeter ens? 

Jy wil nie afstande tussen dorpe in mm meet nie, die getalle sal belaglik 

groot wees.  

9 Hoekom sal die VSA nie oorskakel na die metrieke stelsel nie? 

Daar is ‘n groot koste implikasie hieraan verbonde... kaarte-karre se 

odometers… alles moet verander. 

10 Hoekom bou mens modelle van ‘n gebou? 



Hulle kry ‘n idee hoeveel ruimte die gebou gaan beslaan en kan ook bv. 

die hoogte en grootte van die vensters sien. 

11 Hoekom kan mens nie slegs maatstawwwe van sentrale neiging gebruik 

nie, hoekom is daar ook maatstawwe van verspreiding? 

Maatstawwe van sentrale neiging vertel ons wat in die middel van die data 

gebeur. Maatstawwe van verspreiding dui uitskieters aan. 

 


