
Wiskunde Gr 7 

Onderwerp 7.  Funksies en verwantskappe (Bl 145 tot 153) 

Hierdie werk is bietjie vreemd vir julle aangesien julle nog nie geleer het om algebra en vergelykings toe te pas 
nie.  Volg egter net die verduidelikings in die handboek en probeer dit doen. Onthou dat n of x of y eintlik maar 
net soos plekhouers werk.  Onthou ook dat 3n maar net beteken 3 x n. 

Werk deur al die aktiwiteite en doen dit wat jy verstaan.  Onthou ook om die inverse toe te pas wanneer die 
antwoord gegee is.  

Onderwerp 8.  Oppervlakte en omtrek.  

Jy het dit reeds geleer in gr 4-6.  In Gr 7 MOET jy dit nou met die korrekte formule bereken.  

Volg die verduidelikings in jou handboek en doen die aktiwiteite daaroor.  

Omtrek  (Afstand rondom ‘n figuur) Bl 155 tot 159 

Leer die volgende formules: 

1.  Omtrek van reëlmatige figure m.a.w. figure waarvan die sye ewe lank is bv. 

     Omtrek= lengte x aantal sye 

2.  Omtrek van onreëlmatige figure m.a.w. figure waarvan die sye verskil bv.  

     Omtrek = Som van sye  (tel dus al die lengtes bymekaar) 

3.  Omtrek van reghoeke   

     Kies uit hierdie twee:   Omtrek = (L + B) x 2      of       Omtrek =  (L x 2)  +  (B x 2) 

Oppervlakte  (Plat vlak wat bedek moet word)  Bl 159 tot 163 

Daar is net een formule – leer dit 

Oppervlakte = L x B  

Kyk of jy die oppervlkte van die driehoek verstaan.  Dit is maar net die helfte van die oppervlakte van ‘n 
reghoek of vierkant. Bl 163 tot 165 

Los die werk oor omskakelings en doen weer probleemoplossing vanaf Bl 168 tot 174. 

---o O o --- 

Die belangrikste is dat jy nie paniekerig of bekommerd moet raak as jy met die werk sukkel nie.  Probeer net 
jou bes. Ons sal wel weer die werk opvang.  

Doen jou selfstudie-oefeninge op rof of ‘n ander boek maar nie in jou skrif nie.  

Sterkte en kyk mooi na jouself.  

Groete 

Mev C Swart 

 


