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Voltooi asb. die volgende opsom werk en vrae in jou werkboek.  

Jy hoef niks anders op te som as dit wat hier aangedui word nie. Som al die werk, 

tabelle en diagramme in die dokument op, tensy anders aangedui. Gebruik jou 

handboek om die aktiwiteite en oefeninge te voltooi. 

Al die opskrifte is gebold en onderstreep. Die is die opskrifte wat in jou werkboek 

moet kom.  

MOET NIE DIE DOKUMENT PRINT EN PLAK NIE, JY GAAN ALLES MOET OOR 

DOEN. 

 

Kragte: 

ŉ Krag is ŉ trek of ŉ stoot.  

Wanneer ŉ krag (stoot of trek) op ŉ voorwerp toegepas word veroorsaak dit dat die 

voorwerp beweeg of van rigting verander.  

 

 



Praktiese taak 8:  

Wanneer twee leerders (leerder A en Leerder B) met rolskaatse aan, ŉ krag op 

mekaar uitoefen sal die leerders beweeg of van rigting verander.  

 

 

 

Praktiese taak 9: 

 

 

Praktiese taak 10: 

 

 

Wanneer ŉ krag uitgeoefen word: 

 Versnel of beweeg die voorwerp stadiger. 

 Vervorm die voorwerp (verander vorm). 

 Roteer die voorwerp (draai). 

 Verander die voorwerp van rigting. 

 Kan die voorwerp tot stilstand kom.  

 



Voorwerpe wat ŉ krag op mekaar uitoefen: 

 

 

 

Wanneer jy op ŉ stoel sit, oefen jou gewig ŉ afwaartse krag uit op die stoel.  

Die stoel oefen ŉ krag op jou uit wat: 

 Ewe groot is, maar in die teenoorgestelde rigting.  

 

Kragte wat gelyktydig op mekaar inwerk, wat ewe groot is, maar in die 

teenoorgestelde rigting, word ŉ kragtepaar genoem.  

 

Krag word voorgestel deur die letter F. 

Krag word gemeet in Newton (N).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwaartse krag 

van jou gewig 

op die stoel. 

Opwaartse 

krag van die 

stoel op jou. 



Kragtepare: 

Onthou kragte kom in pare voor, die kragte is teenoorgesteld van mekaar, ewe 

groot en werk gelyktydig op mekaar in.  

 

1. 

 

 

Kragtepaar: 

Krag van die hammer op die muur.  

Krag van die muur op die hammer. 

 

2. 

 

 

 

Kragtepaar: 

Krag van die trollie op die man.  

Krag van die man op die trollie.  

 

3. 

 

 

 

 

Kragtepaar: 

Krag van die trollie op die vrou.  

Krag van die vrou op die trollie. 
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