
Berekening van afstand op ‘n kaart. 

 

2. Bereken area/oppervlakte op ‘n kaart:   

2.1 Reghoekige area:  

2.1.1 As daar van jou verwag word om die area van ‘n reghoek op ‘n kaart te bereken, 

is dir makliker om die afstand van die sye van die reghoek op die kaart te meet. 

2.1.2 Skakel daarna die metings na die afstand in die werklikheid oor.  

2.1.3 Maal daarna die twee sye van die reghoek met mekaar om die area te vind.  

2.1.4 Die formule om area te bereken is: L (meet langste sy van reghoek op die kaart en 

vermenigvuldig met die skaaleenheid wat in jou antwoord verlang word) x B (meet 

korste sy van reghoek op die kaart en vermenigvuldig met die skaaleenheid wat in jou 

antwoord verlang word)  

Voorbeeld:  

 

  

Antwoord:  

1. Meet die Lengte = 4.4cm  

2. Meet die breedte = 3.6cm  

3. Skakel die Lengte en Breedte om vanaf cm na meter deur elk van die Lengte en 

Breedte met 500 te vermenigvuldig.  

4. Skakel die Lengte en Breedte om vanaf cm na kilometer deur elk van die Lengte en 

Breedte met 0.5 te vermenigvuldig.  

5. Gebruik die Formule L x B om die area in m² or km² te bereken.  



 

  2.2 Onreëlmatige area/oppervlakte:  

2.2.1 Hierdie is areas soos damme en mere.  

2.2.2 Gebruik ‘n potlood en ‘n liniaal en trek ruite oor die onreëlmatige area.  

2.2.3 Die ruite moet in blokke van 1cm by 1cm wees.  

2.2.4 Trek die ruite op so ‘n manier, sodat jy soveel as moontlik vol blokke het.  

2.2.5 Tel die getal blokke wat volledig deur die onreëlmatige oppervlak toegemaak is.  

Skryf die getal neer.  

2.2.6 Tel die getal blokke wat volledig deur die onreëlmatige oppervlak toegemaak is.  

Deel hulle deur twee en skryf die getal neer.  

2.2.7 Tel die twee getalle bymekaar.  

2.2.8 Die oppervlakte wat deur ‘n enkele blok gedek word, is 250 000m².  

2.2.9 Die oppervlakte wat deur ‘n enkele blok gedek word, is 0.25km².  

2.2.10 Vermenigvuldig jou totale hoeveelheid blokke met 250 000m² en dit sal jou 

antwoord in vierkante meter (m²) wees.  

2.2.11 Vermenigvuldig jou totale hoeveelheid blokke met 0.25km² en dit sal jou 

antwoord in vierkante kilometer (km²) wees.  

Voorbeeld:  



 

  

Antwoord:  

1. Vol blokke is 24    =24cm².  

2. Gedeeltelike blokke (gemerk in groen en die sonder nommers) is 20 ÷ 2 = 10  

=10cm²  

3. Tel die twee getalle bymekaar  = 24 + 10  =34cm²  

4. Skakel dit om na m² =34 x 250 000m²  = 8 500 000m²  

5. Skakel dit om na km² =34 x 0.25km²  = 8.5km² 


