
 

Mapy, ktoré mýlia 
vplyv kartografických projekcií na zobrazenie sveta 

 

 
 

Výkonový štandard:   

- rozpoznať spôsoby, ktorými zobrazujeme zemský povrch do roviny 

- vysvetliť príčiny vzniku skreslenia a jeho prejavy 

- vyhľadať, analyzovať, správne interpretovať a vhodne využívať informácie prezentované v rôznych 

grafických podobách (schémy, grafy, tabuľky...) 

Obsahový štandard:  kartografické zobrazenia, skreslenie 

Pomôcky: vytlačené a nastrihané kontinenty (časti sveta) z prílohy č.1 a pracovný list z prílohy č.2, 

kalkulačka, uhlomer a farbičky pre každú skupinu, počítač s pripojením na internet, dataprojektor  

 

Použité zdroje: 

- Pohledy na svět (metodická príručka Svět do všech předmětů, Společnost pro Fair Trade, 2009) 

- Aká veľká je Afrika? (metodická príručka Afrika: mýty a fakty, Človek v ohrození, o.z., 2015) 

 

 

 

 

 



 

Evokácia (5 min.): 

 

1. Cez projektor premietnite žiakom mapu sveta, akú ešte (pravdepodobne) nevideli. Dostupná je na 

adrese bit.ly/svetdolehlavou, alebo ju nájdete cez internetový vyhľadávač po zadaní kľúčových slov 

upside down world map. Ak mapa žiakov prekvapila, výborne, splnila účel ich motivovať! 

 

2. Vyzvite žiakov, aby uviedli, čo je na premietnutej mape sveta zvláštne. Ich odpovede môžete zapisovať 

na tabuľu. Čo si okrem skutočnosti, že mapa zobrazuje svet dole hlavou a nultý poludník neprechádza 

jej stredom, ešte všimli?  

 

3. Zistite, či sa žiaci dokážu orientovať aj na takomto zobrazení sveta – vyzvite ich, aby na nej lokalizovali 

(ukázali) jednotlivé svetadiely, oceány, moria, štáty a pod. 

 

Uvedomenie (30 min.): 

 

1. Žiakov rozdeľte do štvorčlenných skupín. Do každej skupiny rozdajte vopred vystrihnuté časti sveta 

(Ázia, Afrika, Austrália, Európa, Severná Amerika, Južná Amerika, Grónsko) z kópie mapy v prílohe č.1.  

 

2. Žiakov vyzvite, aby si jednotlivé časti rozstrihanej mapy pozorne pozreli a správne identifikovali – 

napísali názvy na všetkých sedem častí.  Ak majú ťažkosti, umožnite im pracovať so školským atlasom. 

Ktoré z nastrihaných častí sú kontinenty a ktoré svetadiely? Ktorý svetadiel sa medzi nastrihanými 

časťami mapy sveta nenachádza (Antarktída)?  

 

3. Úlohou skupín je z nastrihaných častí sveta vytvoriť rebríček podľa veľkosti (pevniny) - na lavici ich 

usporiadajú zľava doprava od najväčšej po najmenšiu. Vybrané skupiny svoje riešenia následne 

prezentujú. Ak sa výsledky medzi skupinami líšia, doprajte žiakom možnosť svoje riešenia obhájiť, 

alebo ich pod váhou argumentov iných skupín zmeniť.  

 

4. Opýtajte sa žiakov, či si myslia, že relatívne veľkosti častí sveta, ku ktorým sa v prechádzajúcej aktivite 

dopracovali, zodpovedajú realite. Ak nie, ako je to možné, keď pracovali s nastrihanými časťami 

mapového zobrazenia sveta, ktoré sa používa už od 16. storočia a dnes sa s ním môžu stretnúť aj 

v Google Maps (ako dôkaz im premietnite mapu sveta na adrese bit.ly/googlemapsvet)?  

 

5. Žiakov v krátkosti informujte o mapových (kartografických) projekciách. Keďže je Zem trojrozmerným 

objektom, jej zobrazenie na plochu sa nezaobíde bez skreslenia. Kartografi vytvorili viacero projekcií, 

vďaka ktorým je možné zobraziť Zem na mapu sveta. Každá z nich sa vyznačuje odlišnou mierou 

a spôsobom skreslenia. Mercatorovo zobrazenie, s ktorým žiaci pracovali v predchádzajúcej aktivite, 

síce zachováva uhly, výrazne však skresľuje veľkosti plôch – čím bližšie k pólom, tým väčšie skreslenie. 

Na takýchto mapách sa preto napr. Grónsko javí oveľa väčšie, ako je v skutočnosti. Ako vzniká mapa 

sveta v Mercatorovom mapovom zobrazení, môžete žiakom priblížiť pomocou krátkeho videa na 

adrese bit.ly/mercatortvorba.   

 

6. Pomocou online nástroja thetruesize.com ukážte žiakom, ako skresľuje pohľad na svet mapa 

v Mercatorovom zobrazení. Na adrese bit.ly/truesizeof ho spustíte s prednastaveným zobrazením 

Grónska a Kanady. Ťahaním zobrazených prvkov (štátov) sa na mape mení ich veľkosť, ktorú by 

v Mercaterovom zobrazení mali v tej-ktorej geografickej šírke. Rozloha Grónska alebo Kanady je tak 

v oblasti rovníka oveľa menšia v porovnaní s tou,  ktorú majú  „na svojom skutočnom mieste“.   

 

7. Do skupín rozdajte prílohu č.2 so zadaním matematických úloh, v ktorých majú žiaci vypočítať 

skutočnú rozlohu jednotlivých častí sveta, vyplniť chýbajúce údaje v tabuľke a nakresliť koláčový graf, 

ktorý bude zobrazovať podiel rozlohy jednotlivých častí sveta na celkovej rozlohe zemskej pevniny. 

https://www.google.sk/maps/@58.5529453,14.4910963,3z
https://www.youtube.com/watch?v=CPQZ7NcQ6YQ
http://thetruesize.com/
http://thetruesize.com/


 
Žiaci sa pri riešení úloh nezaobídu bez čítania s porozumením, kalkulačiek, uhlomera (potrebný pri 

tvorbe grafu) a farebných ceruziek (v ideálnom prípade). Čiastkové výpočty si môžu žiaci zapisovať na 

prázdny papier alebo do zošita.  

 

8. Po približne 10-tich minútach vyzvite skupiny, aby prezentovali svoje výsledky. Ako sa odlišujú 

skutočné veľkosti svetadielov (častí sveta), ktoré žiaci vypočítali, od tých, ktoré v podobe rebríčka 

spracovali v úvodnej mapovej aktivite? Odlišujú sa výsledky medzi skupinami? Ak áno, ako sa k nim 

jednotlivé skupiny dopracovali?  

Reflexia (10 min.): 

1. Žiakom premietnite príklady mapových zobrazení, ktoré nájdete na adrese bit.ly/mapoveprojekcie.  Ich 

automatické prehrávanie na webstránke zastavíte výberom konkrétneho mapového zobrazenia. 

Opýtajte sa žiakov, ktoré mapové zobrazenia považujú za najlepšie. Požiadajte ich, aby svoj výber 

zdôvodnili. Rozviňte so žiakmi diskusiu o tom, ako sa zobrazenia vzájomne odlišujú a čo majú 

spoločné.  

2. Rôzne spôsoby prenosu (projekcie) trojrozmerného povrchu Zeme na plochu mapy, nájdu žiaci 

vyobrazené na vnútornej strane obalu väčšiny školských atlasov. Vyzvite žiakov, aby si ich pozreli 

a pokúsili sa ich vlastnými slovami vysvetliť.  

3. Ak vám ostane čas, vyučovaciu hodinu môžete ukončiť hrou Mercator puzzle (bit.ly/mercatorpuzzle), 

v ktorej má hráč za úlohu umiestniť vybrané štáty na správne miesta. Vtip je v tom, že štáty menia 

svoju veľkosť v závislosti od polohy na mape sveta (v Mercatorovom zobrazení). Pomocou hry žiaci 

pochopia existenciu skreslenia veľkosti plôch pri danom type mapového zobrazenia. Žiaci sa môžu 

počas hry striedať po každom úspešne vloženom štáte do mapového puzzle. 

 

Odkazy, ktoré stoja za pozornosť: 

• Mapping our World (bit.ly/oxfammapy) – séria interaktívnych aktivít na tému máp a mapových 

zobrazení, ktorú je možné využiť aj bez pokročilej znalosti anglického jazyka 

• Interactive Album of Map Projections 2.0 (projections.mgis.psu.edu) – interaktívny album mapových 

zobrazení, ktorý obsahuje aj znázornenie miery skreslenia (pomocou tzv. Tissovotej indikatrix) 

• Neverte mapám sveta (bit.ly/nevertemapamsveta) – článok o mapových zobrazeniach a ich vplyve na 

náš pohľad na svet 

• Neporovnávajte len čísla (bit.ly/2c0lcT4) – článok s množstvom tipov na vzájomné porovnávanie 

rozlohy štátov (a ľubovoľných plôch) pomocou voľne dostupných online nástrojov  

• Making Map Projections (bit.ly/2cmuDzo) – nechajte žiakov vytvoriť si vlastné mapové zobrazenia 

pomocou jednoduchého pokusu 

• Projecting the Globe on a Rectangular Map (bit.ly/2cmucFx) – opis bádateľskej úlohy, v ktorej žiaci s 

využitím balóna preskúmajú vznik skreslenia pri projekcii povrchu Zeme na plochu mapy 

 

http://bl.ocks.org/mbostock/raw/3711652/
http://bramus.github.io/mercator-puzzle-redux/
http://www.oxfamblogs.org/education/mapping_our_world/mapping_our_world/l/home/index.htm
http://projections.mgis.psu.edu/
http://www.lepsiageografia.sk/piacutesa269ky/neverte-mapam-sveta
http://www.lepsiageografia.sk/porovnavanie-prekryvnych-map---cvicenie-z-geografie.html
http://www.amnh.org/explore/curriculum-collections/antarctica/types-of-maps/making-map-projections
http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/Classroom_Activity_Educator_Cartography.shtml


 

Príloha č.1:  Mapa sveta v Mercatorovom zobrazení  

 

  



 

Príloha č.2:  Aká je skutočná veľkosť jednotlivých častí sveta?  

 

Z celkového povrchu Zeme 510 065 600 km2 zaberá pevnina cca 29,3%.  Jej jednotlivé časti zaraďujeme 

ku kontinentom a svetadielom. Európa sa so svojou rozlohou 10 180 000 km2 zmestí do Ázie približne 4,3-

krát. Afrika je v porovnaní s najväčším svetadielom 1,44-krát menšia. Severná Amerika je o 6,65 mil. km2 

väčšia ako Južná Amerika, ktorej rozloha je len o 741 754 km2 väčšia ako rozloha Ruska (17 098 246 km2). 

Najmenší kontinent sveta je menší ako Čína (9 572 900 km2 ) - zmestil by sa do nej celý a ešte by ostalo 

564 000 km2. Najväčší ostrov sveta Grónsko je súčasťou Severnej Ameriky pričom tvorí 8,7% z jej celkovej 

rozlohy. Približnú rozlohu Antarktídy dostaneme spojením Európy a Indie (3 287 263 km2) dokopy.  

 

Tabuľka:  

poradie 
svetadiel / 

kontinent 
rozloha (km2) 

podiel z 

pevniny 

Zeme (%)  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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