
 

Rubriek – Taak 1: Navorsing oor die gebruike van metale 

Oorsprong van die 
metaal. 

0 punte: 
Leerder lewer 
geen poging 
nie. 

1 punt: 
Leerder bespreek 
die oorsprong van 
die metaal 
onvolledig. 

2 punte: 
Leerder bespreek 
die oorsprong van 
die metaal 
gedeeltelik. 

3 punte: 
Leerder bespreek die 
oorsprong van die 
metaal bevredigend. 

4 punte: 
Leerder bespreek die 
oorsprong van die 
metaal goed. 

5 punte: 
Leerder bespreek die 
oorsprong van die metaal 
uitstekend. 

Unieke eienskappe van 
die metaal. 

0 punte: 
Leerder lewer 
geen poging 
nie. 

1 punt: 
Leerder bespreek 
die unieke 
eienskappe van 
die metaal 
onvolledig. 

2 punte: 
Leerder bespreek 
die unieke 
eienskappe van die 
metaal gedeeltelik. 

3 punte: 
Leerder bespreek die 
unieke eienskappe van 
die metaal  
bevredigend. 

4 punte: 
Leerder bespreek die 
unieke eienskappe van 
die metaal goed. 

5 punte: 
Leerder bespreek die 
unieke eienskappe van 
die metaal uitstekend. 

Die proses wat gevolg 
word om die metaal in ‘n 
voorwerp/produk te 
skep. 

0 punte: 
Leerder lewer 
geen poging 
nie. 

1 punt: 
Leerder bespreek 
die proses  van 
verwerking 
onvolledig. 

2 punte: 
Leerder bespreek 
die proses van 
verwerking 
gedeeltelik. 

3 punte: 
Leerder bespreek die 
proses van verwerking 
bevredigend. 

4 punte: 
Leerder bespreek die 
proses van verwerking 
goed. 

5 punte: 
Leerder bespreek proses 
van verwerking  
uitstekend. 

Gebruike van die metaal 0 punte: 
Leerder lewer 
geen poging 
nie. 

1 punt: 
Leerder bespreek 
die gebruike van 
die metaal 
onvolledig. 

2 punte: 
Leerder bespreek 
die gebruike van die 
metaal gedeeltelik. 

3 punte: 
Leerder bespreek die 
gebruike van die metaal 
bevredigend. 

4 punte: 
Leerder bespreek die 
gebruike van die metaal 
goed. 

5 punte: 
Leerder bespreek die 
gebruike van die metaal 
uitstekend. 

Algemene netheid en 
kreatiwiteit. 

0 punte: 
Leerder lewer 
geen poging 
nie. 

1 punt: 
Leerder lewer ‘n 
swak poging. 

2 punte: 
Leerder lewer ‘n 
gedeeltelike poging. 

3 punte: 
Leerder lewer ‘n 
bevredigende poging. 

4 punte: 
Leerder lewer ‘n goeie 
poging. 

5 punte: 
Leerder lewer ‘n 
uitstekende poging. 

                                                                                       Totaal:         
                   ____/25 

= ____/100%         


