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Podział administracyjny Polski - 

województwa 

Poziom znajomości GIS: średniozaawansowany 

Narzędzia: ArcGIS Online 

Materiały (dane): Dostarczone wraz z lekcją 

Cel: Zapoznanie się z podziałem administracyjnym kraju ze szczególnym 

uwzględnieniem podziału na województwa. Zapoznanie się z zasadami tworzenia 

map internetowych.  
 

 

W tej lekcji sam nauczysz się jak tworzyć swoje własne mapy. Aby możliwe 

było zapisanie stworzonej przez Ciebie mapy, należy stworzyć bezpłatne konto 

publiczne. Do stworzenia konta publicznego można użyć swojego adresu e-mail, 

konta Google lub konta Facebook. Poniżej przedstawiono instrukcję tworzenia konta 

publicznego.  

https://doc.arcgis.com/pl/arcgis-online/reference/create-account.htm  

Jeśli już posiadasz konto publiczne wystarczy, że się na nie zalogujesz poprzez stronę 

https://www.arcgis.com/index.html  

 

1. Zaloguj się na swoje konto publiczne.  

 

2. Wybierz zakładkę Zasoby z górnego menu kontekstowego, następnie Moje 

zasoby. Wybierz Utwórz, a następnie Mapa. W ten sposób otworzysz edytor 

map, w którym stworzysz swoją mapę. Wprowadź tytuł swojej mapy oraz 

znaczniki pod którą będzie można wyszukiwać mapę w zasobach ArcGIS 

Online. Wskazówka: po każdym znaczniku – haśle użyj klawisza „enter”. 

Prawidłowo zapisany znacznik ma niebieskie tło.  

 

 

https://doc.arcgis.com/pl/arcgis-online/reference/create-account.htm
https://doc.arcgis.com/pl/arcgis-online/reference/create-account.htm
https://www.arcgis.com/index.html
https://www.arcgis.com/index.html
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3. Przy edycji Twojej własnej mapy masz możliwość 

wyboru Mapy bazowej. Zdecyduj, która będzie 

najlepiej pasować do Twojego opracowania 

kartograficznego.  

 

Czy wiesz, że…? Podział terytorialny Polski zmieniał się 

wielokrotnie. Od II wojny światowej reformy miały 

miejsce w 1946, 1950, 1957, 1975, zaś obecny 

trójstopniowy podział administracyjny obowiązuje od 

1 stycznia 1999. 

 

4. Teraz czas na to, aby dodać nowe warstwy do 

mapy. Jako pierwszą dodamy warstwę 

przedstawiającą podział na województwa. W tym 

celu wybierz Dodaj z górnego menu, a następnie 

Wyszukaj warstwy tematyczne.  
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5. Następnie w polu wyszukiwania wybierz Wyszukaj w ArcGIS Online i wpisz 

”Województwa Polska”. 

Dodaj warstwę do mapy poprzez naciśnięcie symbolu plusika w prawym 

dolnym rogu warstwy.  

 

 

 

6. Teraz możesz ustalić symbolizację dodanej 

warstwy. W tym celu najedź kursorem myszy na 

nazwę warstwy. Pojawią się dodatkowe ikony. 

Wybierz trzecią od lewej strony. Zmień styl.  

 

 

Wybierz niebieski przycisk OPCJE, a następnie 

wybierz Symbole. Otworzy się okno w którym 

masz możliwość ustalenia koloru i przezroczystości wypełnienia i obrysu. 
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Zatwierdź swoje ustawienia wybierając 

niebieski przycisk GOTOWE.  

 

 

 

Czy wiesz, że… Obecny trójstopniowy 

podział administracyjny obowiązuje od 

1 stycznia 1999. Polska została 

podzielona na 16 województw, 380 powiatów i 

2477 gmin (stan na marzec 2019 roku). Sprawdź w 

naszej grze czy potrafisz rozpoznać każde z 

województw. 

http://edu.esri.pl/files/gry/regiony/index_pl.html 

 

 

7. Wyszukaj, a następnie dodaj warstwę Miasta wojewódzkie. 

 

 
 

8. Do warstwy Miasta wojewódzkie utwórz etykiety, 

tak, aby możliwe było wyświetlanie np. nazw 

http://edu.esri.pl/files/gry/regiony/index_pl.html
http://edu.esri.pl/files/gry/regiony/index_pl.html
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miast wojewódzkich. Można ustalić kolor czy też położenie etykiety. Najedź 

kursorem na nazwę warstwy i wybierz ostatnią ikonę Więcej opcji, a następnie 

Utwórz etykiety.  

Czasem zdarza się, że etykiety są nieczytelne. Wtedy, aby poprawić ich 

czytelność możliwe jest dodanie otoczki do tekstu. Można ustalić również kolor 

otoczki.  

9. Po dodaniu tej warstwy, określ symbolizację 

warstwy. W tym przypadku są to sygnatury 

punktowe. Spróbuj tak dobrać symbolizację tej 

warstwy, aby z mapy dało się odczytać informację 

o tym, które z miast ma największą populację. 

Ważne jest to, aby wybrać atrybut dla którego 

będzie określana wielkość symboli (wybierz atrybut 

POPULACJA). 

Aby dokonać dalszych zmian w symbolizacji (np. 

wybrać inny kolor diagramów dla poszczególnych 

miast) wybierz niebieski prostokąt OPCJE.  

Twoja mapa może wyglądać po tym etapie w ten 

sposób. 

 

 
 

10. Na koniec zapisz efekty swojej pracy wybierając Zapisz w górnej części menu 

kontekstowego.  
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11. Aby umożliwić innym użytkownikom przeglądanie swojej mapy pamiętaj, aby 

ją udostępnić.  

 

 

 

12. Teraz Twoja mapa będzie dostępna po zalogowaniu się w zakładce 

Moje zasoby. 

 

 

Źródła: 

1. ESRI data&maps 

2. http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-bez-oplat/dane-z-panstwowego-

rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju-prg  
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