
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

PUNTE:  NIE VAN TOEPASSING NIE

LEESTYD:  5 minute
INSLEUTELTYD:  10 minute

Hierdie vraestel bestaan uit 5 bladsye.

REKENAAR-TOEPASSINGS TEGNOLGIE P2 (Prakties)
OPSIONELE TYD- EN NOUKEURIGHEIDSTOETS

MODELVRAESTEL

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 10
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INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie opsionele vraestel word op dieselfde dag en ten minste 15 minute
voor die Rekenaartoepassingtegnologie-praktiese vraestel afgelê.

2. Die doel van hierdie toets is om 'n endossement van die hoogste tikspoedvlak
aan te dui, in woorde per minuut (WPM).

3. Geen punte word toegeken vir hierdie vraestel nie en die assessering word
nie as deel van die bevorderingspunt ingereken nie.

4. Vyf (5) minute leestyd is toegelaat voordat die teken gegee word om te
begin insleutel.  Jy mag woorde/sinsnedes uitlig (highlight) of onderstreep
gedurende die toegekende leestyd.

5. Voeg 'n kopskrif in met jou naam aan die linkerkant en die woord SPOED aan
die regtekant.  Hierdie insleuteling vind plaas buite die tien minute
toegekende insleuteltyd.

6. Voorsiening word gemaak vir spoedgrense van 5 tot 50 woorde per minuut
 Woorde per minuut word as wpm aangedui
 Die spoedgrense is deur 'n pyltjie ( ) aangedui

7. Druk hierdie vraag slegs een keer na die toegelate tien minute
insleuteltyd en handig dan die harde kopie(ë) oor aan die toesighouer(s).

8. Stoor hierdie dokument onder die lêernaam SPOED in 'n vouer (folder) met
jou VAN en naam, bv.  SMIT Sannie

INSTRUKSIES AAN TOESIGHOUERS

1. Laat vyf minute aan kandidate toe om die spoedstuk deur te lees voordat hulle
insleutel.  Hulle mag woorde onderstreep of uitlig (“highlight”) n tydens die
leestyd.

2. Die tyd- en noukeurigheidstoets moet deur die Rekenaartoepassingstegnologie-
onderwyser/es met 'n stophorlosie afgeneem word.  'n Tweede toesighouer moet
ook die tydsduur met 'n stophorlosie monitor.   (Die tyd gebruik vir die insleutel
van die kopskrif met kandidaat se naam en vraagnaam, d.w.s. SPOED, vorm
nie deel van die tien minute toegekende insleuteltyd vir die tyd- en
noukeurigheidstoets nie).

3. Die toesighouer(s) moet die laaste woord/letter op elke bladsy wat kandidate
inhandig met blou pen parafeer.

TOESIGHOUERS MAG NIE GEDURENDE DIE AFNEEM VAN HIERDIE TYD- EN
NOUKEURIGHEIDSTOETS TUSSEN DIE KANDIDATE RONDBEWEEG NIE.
TYD- EN NOUKEURIGHEIDSTOETS (Tydperk:  10 minute)
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Scenario:

 Veronderstel jy werk vir 'n tydskrifonderneming, naamlik “Computer Bytes”.

 Gebruik die volgende verstekinstellings:
TAAL (LANGUAGE) Afrikaans
EENHEDE VAN AFMETINGS Sentimeters (cm)
(UNITS OF MEASUREMENT)
JUSTERING (JUSTIFICATION) Links
LETTERSTYL (FONT STYLE) Courier New 12 of Courier 12
KANTLYNE (MARGINS) 2.54 cm
KOPSKRIF/VOETSKRIF 1.27 cm
(HEADER/FOOTER)

 U moet die volgende leesstuk in ½ rëelafstand insleutel.

Jy sal nooit leer om die rekenaar lief te kry of te verdra nie

as dit vir jou pyn en lyding verskaf.  As jy van plan is om

ure voor die sleutelbord te spandeer, is dit dan miskien die

moeite werd om die ervaring so aangenaam as moontlik te maak.
 5 wpm

As die werkstasie reg opgestel is, is die doel bereik en dan

voel 'n mens ook sommer goed.  Dit is dus ook 'n manier om pyn

en moontlike toestande soos karpale tonnelsindroom,

tendonitis, pyn van onnodige herhaalde bewegings en kroniese
                           10 wpm
rugpyn te vermy.

Die basiese riglyn is dat die bokant van die monitor ooghoogte

moet wees of effens onderkant ooghoogte, sodat jy ondertoe

kyk.  Jy sal miskien die monitor met 'n boek of staander moet
                                                                                                                        15  wpm  
stut.  Jou gewrig moet nooit bokant jou elmboog wees nie.  Die

ideaal is dat die elmboog teen 'n hoek van negentig grade
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gebuig word en dat jou gewrigte reguit is eerder as om

opwaarts of afwaarts te buig.

Indien jy nie hierdie posisie kan bereik met die beskikbare
                                                                                           20 wpm
lessenaarhoogte nie, dan is jou lessenaar te hoog, of jou

sitplek te laag.  Jy sal dit miskien moet oorweeg om 'n

tiktafel of 'n sleutelbordlaai aan te skaf wat dit moontlik

sal maak vir die toetsbord om laer te wees.

Jou voete moet die vloer of 'n voetrus raak en die hoek van
          25 wpm
jou dye en ruggraat moet negentig grade of 'n bietjie meer

wees.

Een van die ergste dinge wat jy aan jou gewrigte kan doen is

om die hak van jou hand op die lessenaar te plaas sodat jou

gewrigte opwaarts buig terwyl jy tik.  Oefen om jou gewrigte
          30 wpm
reguit te hou, net soos jou klavieronderwyser altyd vertel

het, of koop 'n gewrigsteun wat jou gewrigte oplig tot by die

vlak van die sleutelbord.

Jy kan ook gewrigspanning voorkom deur die hoek van die
                                                                                                                       35 wpm
sleutelbord te verander.  Jy kan die hoek van die meeste

                                    
sleutelborde stel sodat die voorkant laer as die agterkant is.



Rekenaar-Toegepaste Tegnologie/V2 (Prakties) DoE/Model
NSS

Kopiereg voorbehou

'n Deel van die probleem met die meeste rekenaarsleutelborde

is dat hulle 'n mens dwing om die hande in 'n onnatuurlike
                                                                                                                                          40 wpm
hoek met betrekking met die arms te hou, sodat die hande beide

meer horisontaal met die lessenaar is as wat hulle moet wees

en hulle roteer bietjie uitwaarts vanaf die gewrigte.

Baie mense ervaar oogspanning wanneer hulle 'n paar uur lank

teen die skerm vasstaar.  Die beste raad hiervoor is om die
          45 wpm
kykers elke nou en dan te laat rus deur op 'n voorwerp in die

verte te fokus, kort-kort oog te knip en elke uur of twee 'n

kort breuk te neem.

Maak seker dat jy die regte beligting het.  Indien moontlik,
                                                                                                                      50 wpm
vermy oorhoofse ligte, want hul reflekteer op die skerm.  Die

beste bron van lig is heel waarskynlik 'n lessenaar- of

vloerlamp of spoorligte wat nie direk op die skerm skyn nie.


