
Kaartskale 

1. 'n Skaal is die verhouding tussen afstande op 'n kaart en die afstande in die 

 werklikheid. 
2. Alle Suid Afrikaanse topografiese kaarte het 'n skaal van 1:50 000.  1cm op die 

 kaart verteenwoordig 50 000cm op die grond. 

3. Skale word op drie wyses verteenwoordig: 

 3.1 Woordskale:  Dit stel die skale in woorde voor byvoorbeeld 1  

     sentimeter stel 50 000 sentimeter voor. 

 3.2 Verhoudingskale: 1:50 000 en 'n verteenwoordigende breukskaal 

     1/50000 

 3.3 Liniêre skaal: Dis 'n reguit lyn wat opgebreek is in eenhede wat die 

     afstand op die grond verteenwoordig. 

 

Berekening van afstand en Area op ‘n Kaart 

 

1. Berekening van afstand op ‘n Kaart: 

1.1 Berekening van ‘n reguitlyn afstand: 

1.1.1 Gebruik ‘n liniaal en ‘n potlood om ‘n fyn lyn vtussen die twee 

verlangde punte te trek. 

1.1.2 Bereken die afstand met ‘n liniaal. 

1.1.3 MOENIE ‘n antwoord soos: “min of meer 6cm” raai nie. 

1.1.4 Wees so akkuraat as moontlik met jou meting. 

1.1.5 Skakel die afstand oor in meter of kilometer soos gevra, en dui die 

eenheid duidelik aan, bv.  6km. 

1.1.6 Om die afstand na meter om te skakel moet jy die afstand met 500 

vermenigvuldig, bv. 6cm x 500 = 3 000m. 

1.1.7 Om die afstand na kilometer om te skakel moet jy die afstand met 
0.5 vermenigvuldig, bv. 6cm x 0.5 = 3km. 
 

1.2 Berekening van ‘n kromlyn afstand: 

1.2.1 Dit mag die meting van ‘n kronkelende rivier, pad, paaitjie of kuslyn 

behels. 

1.2.2 Kom ons neem aan dat ons die afstand van ‘n rivier moet meet. 

1.3.3 Vat ‘n stukkie dun lyn en maak ‘n knoop by die beginpunt. 

1.3.4 Sit die knoop by die beginpunt van die rivier op die kaart wat 

gemeet moet word. 



1.3.5 Plaas die res van die toutjie op die rivier tot by die eindpunt wat 

gemeet moet word.  Die toutjie moet die kronkeling van die rivier 

volg.  Maak ‘n merk op die toutjie by die eindpunt van die rivier. 

1.3.6 Maak die toutjie reguit (Moet dit nie rek nie!). 

1.3.7 Plaas die toutjie op ‘n liniaal en meet die afstand op die toutjie. 

1.3.8 Skakel die afstand nou oor na die korrekte eenheid soos in 

1.1.6 or 1.1.7. 

 

OF 

1.3.9 Plaas ‘n stukkie papier op die eerste gedeelte van die rivier. 

1.3.10 Maak ‘n merk ‘A’ by die beginpunt van die rivier op die papiertjie. 

1.3.11 Merk die eerste gedeelte van die rivier op die papier.  Kies elke 

gedeelte dat dit so reguit as moontlik loop.  Sit ook ‘n merk op die 

paapier by die laaste punt van die gedeelte en merk dit ook op die 

kaart om te wys jy het dit gemeet. 

1.3.12 Sit nou jou papiertjie op die volgende reguit gedeelte van die rivier 

en merk dit weer.  Onthou om die volgende gedeelte te begin merk 

waar jy die vorige gedeelte opgehou merk het. Moenie bekommerd 

wees oor klein afwykings nie.  Hulle sal mekaar later uitskakel. 

1.3.14 Gaan na die volgende reguit gedeelte en merk dir en gaan so voort 

totdat jy die hele rivier gemeet het.  Maak seker jy merk die einde 

van die rivier met ‘n ‘B’ aan op jou papiertjie. 

1.3.15 Plaas die papiertjie op ‘n liniaal en meet die afstand op die 

papiertjie. 

1.3.16 Skakel die afstand nou oor na die korrekte eenheid soos in 
1.1.6 or 1.1.7. 

 

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 

Aktiwiteit 1.2 

 

1. Bereken die area van die reghoek omring met A op die Kaart 1.  Jou antwoord 

moet in vierkante meter wees.       (5) 

 

2. Bereken die area van die onreëlmatige vorm omring met die stippellyn in 

Blok A2 en Blok A3 op die Kaart 1.  Jou antwoord moet in vierkante kilometer 

wees.           (5) 
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