
1 

 

K5: Rente 

Jy belê R2 000 teen 12% enkelvoudige rente vir 5 jaar. 

Hoeveel geld het jy aan die einde van die eerste jaar? 

A1  2 000  0,12 2 000  R2 240 

Rente verdien die eerste jaar 

R240 

Hoeveel geld het jy aan die einde van die tweede jaar? 

A2  2 240  0,12 2 000  R2 480 

Rente verdien die tweede jaar 

R240 

Hoeveel geld het jy aan die einde van die derde jaar? 

A3  2 480  0,12 2 000  R2 720 

Rente verdien die derde jaar 

R240 

Hoeveel geld het jy aan die einde van die vierde jaar? 

A4  2 720  0,12 2 000  R2 960 

Rente verdien die vierde jaar 

R240 

Hoeveel geld het jy aan die einde van die vyfde jaar? 

A5  2 960  0,12 2 000  R3 200 

Rente verdien die vyfdejaar 

R240 

Oefening 1: Enkelvoudige Rente (Grafiek) 

Jy belê R3 000 teen 15% enkelvoudige rente vir 4 jaar. 

Voltooi die tabel: 

Hoeveel geld het jy aan die einde van die eerste jaar? 

______________________________________________ 

Rente verdien die eerste jaar 

 

Hoeveel geld het jy aan die einde van die tweede jaar? 

______________________________________________ 

Rente verdien die tweede jaar 

 

Hoeveel geld het jy aan die einde van die derde jaar? 

______________________________________________ 

Rente verdien die derde jaar 

 

Hoeveel geld het jy aan die einde van die vierde jaar? 

______________________________________________ 

Rente verdien die vierde jaar 

 

Kontroleer jou antwoord met die formule: A=P(1+in) 
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Teken ‘n grafiek hieronder om te wys dat enkelvoudige rente ‘n liniêre vergelyking is 

 

Jy belê R2 000 teen 12% enkelvoudige rente vir 14 jaar 

 

 

Enkelvoudige rente grafiek              Datum:__________________ 
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SAAMGESTELDE RENTE 

 

Kom ons kyk wat gebeur in die volgende geval: 

Jy belê R2 000 teen 12% saamgestelde rente vir 5 jaar 

 

Hoeveel geld het jy aan die einde van een jaar? 
A1  2 000  0,12 2 000  R2 240 

 

Rente verdien 

R240 

Hoeveel geld het jy aan die einde van die tweede jaar? 
A2  2 240  0,12 2 240  R2 508,80 
 

Rente verdien 

R268,80 

Hoeveel geld het jy aan die einde van die derde jaar? 
A3  2 508,80  0,12 2 508,80  R2 809,86 
 

Rente verdien  

R301,06 

Hoeveel geld het jy aan die einde van die vierde jaar? 
A4  2 809,86  0,12 2 809,86  R3 147,04 
 

Rente verdien  

R337,18 

Hoeveel geld het jy aan die einde van die vyfde  jaar? 
A5  3 147,04  0,12 3 147,04  R3 524,68 
 

Rente verdien 

R377,64 

 

Oefening 2: Saamgestelde Rente (Grafiek) 

Jy belê R 3 000 teen saamgestelde rente van 15% vir 5 jaar. 

Voltooi die tabel: 

Hoeveel geld het jy aan die einde van die eerste jaar? 

 
 

Rente verdien 

 

Hoeveel geld het jy aan die einde van die tweede jaar? 

 
 

Rente verdien 

Hoeveel geld het jy aan die einde van die derde jaar? 

 
 

Rente verdien  

 

Hoeveel geld het jy aan die einde van die vierde jaar? 

 
 

Rente verdien  

Hoeveel geld het jy aan die einde van die vyfde jaar? 

 
 

Rente verdien 

 

A P 1  i
n
      Kontroleer jou antwoord 
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Teken beide grafieke (enkelvoudige- en saamgestelderente) hieronder om te wys dat 

saamgestelde rente baie vinniger groei. Bespreek die verskil met die leerders. 

 

Jy belê R2 000 teen 12% saamgestelde rente vir 16 jaar. 

Enkelvoudige en Saamgestelde rente grafiek            Datum: _____________ 
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Gebruik die formules om te bepaal hoeveel geld jy sal hê na 40 jaar enkelvoudig en 

saamgesteld: ____________________________________________________________ 

Konklusie: ______________________________________________________________ 
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