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WISKUNDIGE GELETTERDHEID      ONDERSOEK   TWEEDE KWARTAAL      GRAAD 11   TYD 1H 
 
In hierdie ondersoek word die data wat jy moet versamel aan jou verskaf. 
 
Onderwerpe: Berekinge met getalle;  Meting; Data hantering 
 

Palesa, ’n graad 11 leerling in die Vrystaat, het in ’n koerant gelees van ’n studie in Amerika wat 
getoon het dat:  
 

 37% van al die mense in Amerika oorgewig is  

 22% van al die mense in Amerika vetsugtig is 

 15,5% van al die tieners in Amerika vetsugtig is 
 
Om jou gewigstatus te bepaal, moet jy jou Liggaamsmassa-Indeks (LMI) met die volgende formule 
bepaal:          

                                           LMI     
           

              
 

 
’n Persoon se LMI word dan gebruik om jou gewigstatus te klassifiseer soos volg: 
 

Tabel 1 

LMI Klassifikasie 

< 18,5 Ondergewig 

≥ 18,5 and < 25 Normale gewig 

≥ 25 and < 30 Oorgewig 

≥ 30 Vetsugtig 

 
NB: Rond alle FINALE antwoorde af to EEN desimaal, tensy anders vermeld. 
 

   
1 Bereken  Palesa se LMI as sy  88 kg weeg en 1,72 m lank is. (2) 
    
2 Gebruik Tabel 1 om Palesa se gewigstatus te bepaal. (2) 
    
3 Palesa het die massas en lengtes van 12 van haar klasmaats bepaal en dit in die tabel 

hieronder aangeteken: 
Tabel 2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Massa  in kg 64 55 79 75 62 65 65 82 84 68 76 67 
Lengte  in m 1,71 1,75 1,8 1,73 1,68 1,58 1,70 1,70 1,65 1,69 1,74 1,65 

LMI             
 

  

3.1 
 

Teken Tabel 2 oor en voltooi dit (bereken die LMI van elk van Palesa se twaalf 
vriende). Toon al jou berekeninge. 

 
 

(12) 
    
 3.2 Bereken die gemiddeld, mediaan en variasiewydte van die massas van Palesa se 

twaalf vriende. 
 
(8) 
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4 Teken die volgende frekwensietabel oor en voltooi dit deur die inligting in Tabel 2 te 
gebruik : 
 

FREKWENSIETABEL VAN VRIENDE VOLGENS LMI 
 

Klassifikasie Telling Frekwensie 

Ondergewig   

Normale gewig   

Oorgewig   

Vetsugtig   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(8) 

5 Watter persentasie van Palesa se vriende is:  
    
 5.1 Ondergewig (2) 
 5.2 Normale gewig (2) 
 5.3 Oorgewig (2) 
 5.4 Vetsugtig (2) 
    
6 Hoe vergelyk die persentasie van Palesa se vriende wat vetsugtig is met die 

persentasie vie Amerikaanse tieners? Gee ’n moontlike rede om die verskil te 
verduidelik tussen die vetsugtige persentasies van die twee lande. 

 
 
(2) 

    
7 Teken ’n staafgrafiek wat die persentasies van Palesa se vriende wat ondergewig, 

normale gewig, oorgewig en vetsugtig is aantoon.  
 
(6) 

    
8 Om oorgewig of vetsugtig te wees kan baie gesondheidsprobleme veroorsaak, soos 

diabetes of hoë bloeddruk. Watter advies kan jy gee aan iemand wat oorgewig of 
vetsugtig is? 

 
(2) 

    
   [50] 
 


