
Lewenswetenskappe Graad 10 

Werkkaart: Die Blaar 

Vraag 1 

Bestudeer die onderstaande diagram oor die dwarsdeursnit van ŉ dikotiele blaar en 

antwoord die vrae wat daaroor volg. 

 

1.1 Gee die hoof funksie van die plantorgaan.  

1.2 Gee die byskrifte vir dele 1, 2, 9, 10 en 12. 

1.3 Gee die gedeelte van die streek in die plant orgaan waar diffusie van gasse 

 plaasvind?  

1.4 In watter genommerde deel vind fotosintese hoofsaaklik plaas? 

1.5 Hoe is die deel genoem in vraag 1.4 struktureel aangepas vir die proses van 

 fotosintese?  

1.6 Vraag 1.6 verwys na gasse. Watter gasse beweeg:  

 1.6.1 in by 12 gedurende die dag? 

 1.6.2 uit by nommer 12 tydens die dag?  

1.7  Benoem die gedeeltes nommer 3 en 4 en se wat vervoer word deel elk. 

1.8  Die deel genommer 12 in betrokke by gaswisseling. Noem DRIE gasse wat 

 uitgeruil word by die opening genommer 12.  

 

 

  



Vraag 2 

Die Maretakplant in ŉ plant wat gedeeltelik parasities is. Dit het nie wortels in die 

grond nie, maar groei deur homself te heg aan die takke van die boom. Fig. 2.1 wys 

die maretakplant wat geheg is aan ŉ boom. Die vergrotings wys die detail. 

Vergroting C: deel van die maretakplant se blaar struktuur. Vergroting D: die deel 

waar die plant heg aan die boom se tak. Die Maretakplant voer fotosintese en 

transpirasie uit soos ŉ nie parasitiese plant. 

 

 

2.1 Noem selle E en F wat in vergroting C gewys word. 

2.2  Baie handboeke stel dat transpirasie die gevolg is van gaswisseling in plante. 

 Verduidelik hoekom transpirasie ŉ gevolg van gaswisseling is. 

2.3  Die Maretakplant het geen wortels in die grond nie. Gebruik die inligting in 

 figuur 1.2 om jou te help om die meganisme waardeur water die selle van die 

 blaar bereik te beskryf.  

 



Vraag 3  

Bestudeer die foto hieronder wat ŉ gedeelte van die epidermis van ŉ blaar voorstel.  

 

 

3.1 Die selle genommer A is aangepas vir ŉ spesifieke funksie. Wat is hulle 

 funksie? Verduidelik ook hoe hulle verskil van die ander selle wat die 

 epidermis van die blaar vorm.  

3.2 Bereken die werklike grootte van die epidermis sel deur lyne X en Y te 

 gebruik. Wys al jou berekeninge.  

 

 


