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INSTRUKSIES EN INLIGTING 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
 
 
8. 
 
9. 
 
 
10. 
 
 
11. 
 
 
 
 
12. 

Getrou aan die aard van hierdie drie-uur eksamen is dit belangrik om kennis 
te neem dat jy nie toegelaat sal word om die eksamenlokaal te verlaat voor 
die tyd verstreke is nie. 
 
Voeg jou naam in die bladsy-boskrif (header) in van elke dokument wat jy 
skep of stoor. 
 
Die toesighouer sal aan jou ‘n disket voorsien wat al die lêers bevat wat jy 
nodig het om die eksamen te voltooi of aan jou verduidelik waar die lêers op 
die netwerk gevind kan word.  Indien ‘n disket aan jou uitgereik is, moet jy jou 
naam op die etiket skryf. 
 
‘n Kopie van die meesterlêers is beskikbaar by die toesighouer.  Indien van 
die lêers per ongeluk onbruikbaar raak, kan jy weer ‘n kopie vanaf die toesig-
houer versoek. 
 
Maak seker dat jy elke dokument onder die naam wat aan jou verskaf word, 
stoor.  Stoor jou werk met gereelde tussenposes as ‘n voorsorgmaatreël teen 
moontlike kragonderbrekings. 
 
Lees deur elke vraag voordat jy dit beantwoord of die probleem oplos.  
Moenie meer doen as wat deur die vraag vereis word nie. 
 
Aan die einde van die eksamen moet jy die diskette wat deur die toesighouer 
aan jou voorsien is, inlewer of seker maak dat al die lêers op die netwerk 
gestoor is soos deur die toesighouer/onderwyser aan jou verduidelik is.  Maak 
asseblief seker dat alle lêers gelees kan word. 
 
Neem kennis dat geen drukwerk vereis word nie. 
 
Jy mag van die help-funksies van die programme wat jy gebruik gedurende 
die eksamen gebruik maak.  Jy mag nie ander bronne gebruik nie. 
 
Neem kennis dat as data vanaf ‘n vorige vraag afgelei word wat jy nie kon 
beantwoord nie, jy steeds met die volgende vraag moet voortgaan. 
 
Formules en/of funksies moet vir alle berekeninge gebruik word in vrae 
rakende die sigblad tensy anders aangedui word.  Absolute selverwysings 
moet slegs gebruik word waar nodig om te verseker dat formules korrek is 
wanneer dit na ander selle in die sigblad gekopieer word. 
 
In alle vrae rakende woordverwerking moet die taal gestel word op English 
(South African) en die papiergrootte word veronderstel as A4, Portrait tensy 
anders aangedui word. 

 

 



Rekenaar-Toegepaste Tegnologie/V1 DoE/Model 
NSS 

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 

3

 
SCENARIO
 

Jou oom besit ‘n besigheid MUSIEK VIR AFRIKA.  Jy is met vakansie en jou oom se 

persoonlike assistent het onverwags siek geword en jy word gevra om hom te help met die 

besigheid. Jou take sluit in om met die pos en bestellings te help asook ander 

administratiewe take wat die gebruik van die rekenaar vereis. 

 
VRAAG 1 
 
1.1  Skep ‘n gids op jou diskette – gebruik jou naam en van as die naam van 

die gids, bv. SMITH FRED. Skep twee subgidse in hierdie gids met die 

name WOORDVERWERKING en SIGBLAD.  

Al jou woordverwerkings lêers moet in die WOORDVERWERKING 

subgids gestoor word en al jou sigbladlêers in die SIGBLAD subgids.  

[3]

Navorsing 

Admin  Algemeen 

2006  Rekeninge Grafika  

 
1.2 Die elektroniese liasseerstelsel van jou oom se besigheid, 

MUSIEK VIR AFRIKA is nie in ‘n goeie toestand nie en dit is 

nou die tyd om dit te organiseer! Die volgende gidstruktuur is 

op die disket aan jou gegee: 

 

 

 

 

 

Stoor hierdie gids in die gids wat jy geskep het. Jou gids moet nou drie 

subgidse hê, dit is WOORDVERWERKING, SIGBLAD en NAVORSING. 
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Verander die eienskappe (properties) van hierdie lêer 

sodat dit nie langer read-only

1.2.2 Kopieer al die lêers in die Algemene gids waarvan die 

naam me  2006 gids. 

1.2.3 ‘n Aantal lêer in die Algemene gids het 

onbruikbaar/korrup (corrupt) geraak.  

r al hierdie lêe pe (bytes) in 

is uit die Algemene gids. 

 vanaf die Algemene gids na die 

Rekeninge gids. 

.2.5 Herbenoem die lêer met die naam Catalog.doc in die 

Admin gids na OuPryse.doc.) 

(1)

(2)

(2)

(3)

(2) [10]

  /13/

 

 
1.2.1 Die lêer pryse.doc wat in die Admin gids gestoor is, is 

vanaf ‘n CD gekopieer en daarom is dit read-only.  

1.2.4 Skuif alle sigblad lêers

 is nie. 

t 2006 begin na die

Verwyde rs wat nul gre grootte 

1
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RAA
 
 Onthou

gespes  begin van hierdie vraestel. 
 erkings lêer 

DRAFT LETTER vanaf jou disket te herwin. Dit bevat ‘n brief as antwoord 
lassieke musiek katalogus. 

Jy moe nstruksies uitvoer ten einde 
die brief te korrigeer.  
Open die lêer DRAFT LETTER en stoor dit as KORREKTE BRIEF in die 
WOORDVERWERKINGS subgids.  

 
2.1 

 

V G 2 

 om jou bladsy-boskrifte (headers) te verander soos 

ifiseer in instruksie nommer 2 aan die

Die verkope bestuurder, John Xulu, vra jou om die woordverw

op ‘n versoek aangaande die maatskappy se k
t sekere redigerings- en formateringsi

Bring die volgende veranderinge aan die dokument aan: 
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2.1.1 Verander die inlynstelling van die dokument na volinlyn 

(justified).  

2.1.2 Verander die lynspasiëring na enkelspasiëring vir die 

rmaat wees: 

bv. 17 November 2006. 

2.1.4 Voeg die volgende adres by in die brief aan Music 

die 

adres soos onder aangedui: 

Music Lover 
33 Baritone Avenue 
BRENTWOOD PARK 
1501 

2.1.5 Sleutel die onderwerp opskrif CD CATALOGUE in na 

die groet “Dear Sir”, met een oop reël tussenin - voor en 

na die opskrif. 

Die opskrif moet in vetskrif (bold) en horisontaal 

gesentreer wees.  

2.1.6 Gebruik ‘n agtergrondskakering van 15% vir die teks in 

die opskrif. 

2.1.7 Ruil die paragraaf met die opskrif ‘1. Subscriptions’ om 

met die paragraaf met die opskrif ‘2. Performance 

information’ en maak seker dat die paragraaf spasiëring 

en nommering konsekwent bly. 

2.1.8 Die paragraaf met die opskrif ‘4.pATRONS AND 

dONORS’ is per ongeluk ingetik terwyl die Bokas (Caps 

Lock key) sleutel aangeskakel was! 

Korrigeer hierdie fout deur die “case” van die teks te 

verander soos nodig. 

2.1.9 Gaan terug na die begin van die dokument en voeg die 

briefhoof wat in die lêer met die naam Letterhead.doc 

 

 

 

 

hele dokument. 

2.1.3 Sleutel vandag se datum aan die begin van die 

dokument in sodat dit outomaties sal opdateer en sodat 

dit links inlyn is. Daar moet een oop reël onder die 

datum wees (tussen die datum en Dear Sir) en moet in 

die volgende fo

 dd-Month-yyyy  

Lover, een met een oop reël tussen die datum en 

gestoor is bokant die datum in.

 

(2)

 

(2)

(4)

(2)

(4)

(2)

(3)

 

(2)

 

(2)



Rekenaar-Toegepaste Tegnologie/V1 DoE/Model 
NSS 

Kopi

7

  die 

oeg ‘n simbool van ‘n telefoon of selfoon in die 

plek daarvan in.  

.2 (7)

ther with an  

 use. 

 catalogue include the most recent and all-time  

issue one   ticket for the World Symphony 

 Series that runs during the summer months. In the meantime please

   

 
2.1.11 Verwyder die woord Cellphone uit die laaste reël van 

dokument en v (3)

2 Voer die volgende redigeer/manuskrip instruksies uit:  

Thank you for your letter received today. 

[As requested, our classical CD Catalogue is enclosed toge

order form, which you wish to

 

 

The CDs selected for our

best-sellers and  

have been chosen for their popularity and long lasting e

 

With every order received we 

ntertainment. 

Performance  

.

the most affordable way to enjoy the symphony performances.  

ble.  

2. Performance information 

 

free 

 

look at the following: 

 

1 Subscriptions 

 

Subscribing is 

Various options offer significant savings.  Subscribers enjoy the convenience of 

having the same seats for every performance and being able to choose from the 

best seating availa

 

 

   Town 

All performances are held in the City Hall at 20:00.  

NP 
est t
del.
run on
Patrons are kindly requested to: 

• Switch off cell phones before entering the auditorium 
double  
undl. 
ereg voorbehou Blaai om asseblief 

• Latecomers will only be allowed to enter the hall during a break in the music 

3

• Remain seated until the conclusion of the programme. 

 

. Pre-performance lecture 
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Every performance is preceded by a musically illustrated introductory talk.  These 

talks are designed to enlighten and entertain, and each speaker is an authority on 

ments.  The talks 

 
 

 
 

their subject.  The admission price of R20 includes light refresh

are held every Thursday at 18.15 pm at the Royal Hotel. 

 

4.  Patrons And Donors  
trs
piereg voorbehou Blaai om asseblief 

 

Many corporate sponsors have discovered the benefits of supporting the arts and 

Onthou om die gekorrigeerde brief as KORREKTE BRIEF in die 

WOORDVERWERKING subgids te stoor. 

 
/32/

continue to play a major role in funding.  The general public can also play a vital 

part by supporting various performance events.  No amount of support is too little.   
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VRAAG 3 
 
 Onthou om

gespesifiseer in instruksie nom

vraeste  

 Die maatskappy se nuusbrief wat gereed was om na die drukkers 

gestuur te word, is per ongeluk as ‘n tekslêer gestoor en al die 

formate

Laai die dokument 

voer die volgende instruksies uit om te help om die nuusbrief op nut te 

3.1 Stoor die dokument Newsletter.txt as a woordverwerkingsdokument 

(nie in plain text formaat nie) as Korrekte Nuusbrief in die 

WOORDVERWERKING subgids. 
 

[2]

Korrigeer die opskrif van die nuusbrief deur van enige 

funksies tot jou beskikking gebruik te maak sodat die opskrif 

die uitleg soos onder so na as moontlik naboots. Let op die 

volgende: 

• Die prentjie vir die logo is aan jou voorsien as die 

lêer Logo.jpg.  

• Verminder die lengte en breedte van die prentjie tot 

50% van die oorspronklike lengte en breedte.  

 

Edition 1/06 

[7]

 
3.3 Sentreer die sin met die aanhaling ‘Without music, life would be a 

mistake - Friedrich Nietzsche”. 

 

[1]

3.4 Verander die lettertipe (font) van al die teks in die dokument na die 

opskrif van die nuusbrief na Arial. 

 

[2]

 jou bladsy-boskrifte (headers) te verander soos 

mer 2 aan die begin van hierdie 

l.

ring en uitleg verstellings het daarmee verlore gegaan.  

Newsletter.txt in jou woordverwerkingsprogram en 

formateer en sodoende die saak te beredder! 

 

3.2 
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ander die ‘th’ en ‘st’ in die datums 28th3.5 Ver  of September en Sunday 

1st of October in die eerste paragraaf na boskrif (superscript

Verander die volgende opskrifte na ‘n teksgrootte van 15 en 

ook vetdru

). 

 

[2]

3.6 

k (bold) en kursief (italics): 

[4]

3.7 n van 2.3 cm vir alle kantlyne gebruik 

[2]

3.8 Verwyder die versteekte paragraaf merker (¶) aan die einde van die 

nts opskrif. [1]

3.9  original.  

le voorkomste van die woord initial deur die woord original. [4]

3.10 Voeg r ie  

sub-opsk

Some good conduct pointers 

 

[3]

3.11 Gebruik o er Romeinse 

nommerformaat vir die wenke onder die opskrif Tips to protect your 

CD Discs. 
[3]

3.12 Plaas die paragraaf met die opskrif Newsflash (insluitend die opskrif 

self) in ‘n teksboks (text box) met ‘n gestippelde raam van jou keuse.  

Die teks moet oor die breedte van die bladsy strek.  [4]

.13 Plaas al die name in die paragraaf getiteld Genres on offer (from Rock  

[2]

3.14  tabel in en sentreer die tabel.  

 

et almal in dieselfde reël bly en nie 

• Forthcoming events 

• So what is Kwaito? 

• Tips to protect your CD Discs 

• Genres on offer 

• Music Trivia – 2006 Grammy’s 

• Piracy – it’s up to you! 

Die drukkers vereis dat ‘n kantly

word.  

Doen die nodige verstellings vir al vier kantlyne. 

frase “…over 15000 people” onder die Forthcoming eve

Die woord initial is foutiewelik gebruik in plaas van die woord

Vervang al

vie kantige kolpunte (bullets) in vir al die punte onder d

rif  

utomatiese nommering in die vorm van kleinlett

3

and Pop to Stage and Screen) in ‘n tabel. 

Voeg Kwaito in ‘n nuwe ry in die [2]

3.15 Maak die tabel so nou as moontlik, sonder om die teksgrootte of 

tekstipe te verander. Die name mo
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[2]

3.16 

 ie 

[5]

3.18 Selekteer die teks vanaf die opskrif Forthcoming Events tot aan die 

einde van die dokument. Plaas hierdie geselekteerde teks in twee 

kolomme met dieselfde wydte en met ‘n lyn tussen die twee kolomme.   [4]

3.19 Formateer die items aan die einde v

gelys is sodat dit die uitleg soos onder naboots.  

[7]

 
3.20 Korrigeer die spelfoute in die dokument en ignoreer enige 

[2]

3.21 ur van toepaslike 

ladsynommers slegs vanaf 

bladsy 2 en daarna verskyn. 

  /67/

 

na die volgende reël omvou nie.   

Sorteer die tabel in dalende orde volgens genre. [3]

3.17 Skakeer die tabel in ‘n ligte kleur van jou keuse en verander d

buitenste raam na ‘n dik rooi raam.  

an die dokument wat as ‘specials’ 

 

Gebruik toepaslike tabelstoppunte (tabs) om elk van die drie items in 

elke reel te posisioneer.  

koppeltekenwoorde, eiename van mense of plekke, ens.  

Voeg ‘n gesentreerde bladsy-onderskrif (footer) in de

velde gebruik te maak vir die bladsynommer en totale aantal bladsye 

in die dokument bv. page 1 of 4 sodat die b [5]
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VRAAG
 

 soos gespesifiseer in 
instruksie nommer 2 aan die begin van hierdie vraestel. 

 

ir 

am 

Lees die volgende tabel versigtig deur voordat jy die vrae wat daarop volg 

 4 

 Onthou om jou bladsy-boskrifte (headers) te verander

 

Musiek vir Afrika is in die proses om hul rekeninge te rekenariseer. 

Totdat dit voltooi is, sal hulle ‘n sigblad moet gebruik om rekeninge v

hulle kliente te doen. Die proses is begin met die sigblad met die na

Invoice. Laai die sigblad en voer die instruksies uit wat daarop volg: 

 

beantwoord: 

Die data wat vasgelê moet word en die berekeninge wat gedoen moet word is as volg:  
 

Kolom Opskrif Betekenis Voorbeeld 

A Item  Beskrywing van die verkope 
item.  

Byvoorbeeld Hoobastank, Every 
Man For Himself in ry 8. 

B Koste per eenheid 
Die koste per eenheid van die 
item wat in kolom A 
gespesifiseer word.  

Byvoorbeeld R 150.00 vir die 
eerste item in ry 8. 

C Invoerbelasting % 
Die persentasie belasting wat 
by die ingevoerde items 
bygevoeg moet word. 

Byvoorbeeld 10% vir die eerste 
item in ry 8. 

D Invoerbelasting Die werklike invoerbelasting 
verskuldig. 

Vir die eerste item in ry 8, is dit 
10% van R 150.00 of  
R 15.00 

E Hoeveelheid bestel is. die eerste inskr
Die aantal eenhede wat bestel Byvoorbeeld 2 CDs is bestel vir 

ywing. 

F Sub-totaal 

Die hoeveelheid bestel 
vermenigvuldig met die som 
van die koste per eenheid en 

Koste vir die eerste item in ry 8 is 
150 + 15 (belasting) wat R 165 
gee, so sal die koste van 2 wees 

 165 = R 330. enige invoerbelasting 
verskuldig. 2 x

G  BTW BTW op die subtotaal gereken BT
teen 14%. 

W op R 330 = 14% van 30 
= R 46.20  

 R 3

H Totaal + BTW Die subtotaal plus die BTW 
gereken teen 14%. 

BTW op R 330 =
R 46.20, dus die totale koste 
insluitend BTW

 14% of R 330 = 

 is R 376.20. 
4.1 

e selle en die teks opskrifte outomaties 

wrap). [4]

Formateer die opskrifry in ry 7, sodat dit horisontaal en vertikaal 

gesentreer is in die onderskei

omvou (

4.2 Voeg toepaslike formules in ry 8 in (in kolomme D, F, G en H) om 

hierdie berekeninge te implementer soos in die bogenoemde tabel 
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kryf. [11]

.3 K  

[2]

 

[2]

4.5 

 

Gebruik ‘n geskikte formule om die afslag te bereken (H25) asook die 

 [5]

[2]

4.7 k enig e wyer sodat a igbaar is. [1]

4.8 ie lo onderstebo ge eer en in die dokument i

Korrigeer die logo sodat d on

 

bes

4 opieer die formules wat jy ingesleutel het na die toepaslike selle in 

rye 9 – 22. 

4.4 Gebruik ‘n geskikte formule in sel H24 om die totale bedrag vir die 

rekening te bereken. 

As ‘n openingsaanbod, het die eienaars besluit om afslag toe te staan 

(sel H25) tot die waarde van een kwart van die maksimum koste van

enige een van die items wat in die rekening gelys is (H8:H22).  

finale bedrag verskuldig (H26) nadat die afslag afgetrek is van die 

totaal. 

4.6 Formateer die selle in die reeks H8:H26 as ‘n Accounting formaat. 

Maa e kolomm l die data s

D go is skand ngetrek! 

it nie meer onderstebo verto  nie. 
[1]

/28/
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VRAAG
 

r in instruksie nommer 2 aan die begin van hierdie 

 dig ‘n meer akkurate prentjie van hul 

r elk te bereken met ‘n uitleg soortgelyk aan die een 

wat onder vertoon word.  

 5 

 Onthou om jou bladsy-boskrifte (headers) te verander soos 

gespesifisee

vraestel. 

Musiek vir Afrika beno

totale inkomste en uitgawes vir die maand. ‘n Lys van 

uitgawes en bronne van inkomste per maand is in ‘n sigblad 

met die naam Income and Expenditure gestoor. Laai hierdie 

sigblad en stoor dit in die toepaslike subgids. Die eerste 

taak is om die uitgawes en inkomste apart te lys en om ‘n 

totaal vi

 

5.1 Bring die nodige veranderinge aan die uitleg aan en voeg die nodige 

formules in om hierdie opsomming in die bestaande sigblad te 

produseer. Die volgorde van die individuele items is nie belangrik nie, 

maar maak seker dat die totale vier die Uitgawes en Inkomste in selle 

B11 en E11 respektiewelik gestoor is. [7]

5.2 Die maatskappy moet uitwerk hoeveel CDs hulle gemiddeld moet 

verkoop sodat hulle gelyk kan breek. Met ander woorde hoeveel 

CDs moet hulle verkoop sodat hulle nie langer ‘n verlies toon nie!  

Let op die volgende: 
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 gemiddelde aankoopprys van ‘n CD word in sel D16 gegee. 

op word in 

l CDs wat in die eerste maand verkoop is in sel D20 gestoor. 

 
e) 

at die 

Ds in 

at aan jou 

erlies 

ie maatskappy gemaak het nadat alle

Die

Die gemiddelde prys waarteen die maatskappy ‘n CD verko

sel D17 gegee. 

Die aanta

5.2.1 Sleutel ‘n formule in sel D18 in om die (gemiddeld

wins gemaak per CD te bereken. 

5.2.2 Sleutel ‘n formule in sel D21 in om die totale wins w

maatskappy gemaak het van die verkope van die C

die eerste maand te bereken. Gebruik die data w

gegee is. 

5.2.3 Sleutel ‘n formule in sel D23 in wat die totale wins of v

sal bereken wat d  

inkomste en uitgawes in berekening gebring is.  

5.2.4 Gebruik voorwaardelike formatering (conditional 

formatting) in sel D23 sodat die inhoud van die sel in 

rooi vertoon word indien die maatskappy ‘n verlies 

gely het en in groen vertoon word indien die 

maatskappy geen verlies getoon het nie. 

5.2.5 Bepaal die minimum aantal CDs wat verkoop moet word ten 

einde gelyk te breek of om net te begin om ‘n wins te maak.  

Dit is nie noodsaaklik om ‘n formule te gebruik nie en jy kan 

slegs jou antwoord in sel D20 intik.   

(Jy sal die huidige inhoud van die sel moet oorskryf) 

(2)

(2)

(3)

 

(2)

(2)
 

[11]

/18/

 
VRAAG
 
 

n die begin van hierdie 

 ffer 

g 

kep wat die saak aangaande roof (piracy) uitlig. 

 6 

Onthou om jou bladsy-boskrifte (headers) te verander soos 

gespesifiseer in instruksie nommer 2 aa

vraestel. 

Musiek vir Afrika is uit die aard van die besigheid dikwels ‘n slago

van musiekroof (piracy) en wil sy kliente opvoed. Hulle wil navorsin

doen en ‘n plakkaat s
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em 

wat nodig is vir hierdie vraag kan in die Navorsing gids 

Sommige lêers is afgelaai vir die navorsing. Hierdie lêers is geno

Research1, Research2, Research3, and Research4. 

Al die datalêers 

op jou disket gevind word. 

 

6.1 Open die woordverwerkingsdokument met die naam Poster in die sub-

a  

met jou

subgids

 

[1]

6.2 Kies enige van die vier navorsingsdokumente in die Navorsing gids 

r n 

aanget

dieselfd

gids N vorsing wat jy sal gebruik om ‘n opsommingsplakkaat te skep

 bevindinge en stoor dit in die WOORDVERWERKINGS 

. 

om vie  vrae rakende die kopiëring en roof van musiek wat algemee

ref word, te vind. Die vrae en antwoorde moet almal vanuit 

e dokument kom.  

Voeg hierdie vrae in die bestaande tabel in die dokument in die

n.  

ie bron van die inligting (nie die lêernaam nie) onmiddelik 

 tabel.  

 eerste 

kolom in en die ooreenstemmende antwoorde daarop in die kolom 

langsaa

Voeg d onder 

aan die

[7]

6.3 l e 

musiek

nie) wat jy moet skakeer in ‘n ligte kleur van jou keuse. [4]

6.4 Vors die dokument na om die vier hoofkategorieë van musiekroof te 

vind en plaas jou bevindinge in ‘n teksboks (text box). [5]

Konsu teer die bronne om ‘n sin te vind wat statistiek bevat aangaand

roof in Suid-Afrika en voeg dit by in ‘n autoshape (nie callout 
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6.5 met 

die geskatte persentasie aangaande roof in verskeie lande in 

6.5.1 Verwyder kolom B. 

6.5.2 Plak nou die vyftien lande met die hoogste roof-koerse 

. 

n 

(1)

(5)

 

(3) [9]

6.6 

ng gids. 
[2]

6.7 e clip art prentjie met ‘n callout in wat die 

slagspreuk rakende die voorkoming van roof (piracy) bevat.  

[4]

6.8 Voeg die leer met die naam piracy.jpg as ‘n watermerk in die 

dokument in. 

 

[2]

6.9 Maak seker die plakkaat pas op een bladsy in en voeg ‘n 

bladsyraam van jou keuse rondom die plakkaat in.  [2]

 Onthou om die aangepaste dokument in die 

WOORDVERWERKING subgids te stoor.  /36/

 

GROOTTOTAAL:  200 

Open die sigblad met die naam Piracy waarin ‘n tabel 

die wêreld gegee word. 

sowel as die persentasie roof-koers (kolomme A en C) 

in die tabel in die plakkaatdokument in ‘n tabelformaat.  

Voeg ‘n gepaste beskrywende etiket onder die tabel 

by

6.5.3 Kopieer en plak die grafiek vanaf die sigblad sodat dit regs va

die tabel wat jy in die vorige vraag ingevoeg het, verskyn. 

Open die e-pos met die naam slogan.eml en stoor die 

aanhangsel (attachment) met die naam Suggestions.txt in 

die Navorsi

Voeg ‘n geskikt

Gebruik een van die slagspreuke wat in die dokument 

Suggestions.txt wat jy in die vorige vraag gestoor het, gevind 

kan word.  

Indien jy nie hierdie dokument kan oopmaak nie, skep jou eie 

slagspreuk! 
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