
Poniższy tutorial został opracowany dla wersji 10.0 aplikacji ArcMap. W wersji 10.1 pewne  

funkcje mogą ulec zmianie.  
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1. Otwieranie aplikacji - nowy dokument mapy 

 Otwórz aplikację ArcMap klikając dwukrotnie ikonę  na pulpicie. Jeżeli nie ma jej na 

pulpicie kliknij menu startowe i wpisz w wyszukiwarkę nazwę aplikacji lub wybierz Wszystkie 

programy > ArcGIS > ArcMap 

 W drzewie nawigacyjnym okna aplikacji ArcMap wybierz Nowe Mapy, a następnie Pusta Mapa i 

kliknij OK 

 

 Jeżeli to konieczne, zmaksymalizuj okno aplikacji ArcMap tak, aby wypełniało cały widok 

ekranu 

 

 

2. Otwieranie projektu mxd.  

Jednym ze sposobów otwierania projektu o rozszerzeniu mxd. jest jego bezpośrednie wywołanie z 

folderu, w którym został zapisany  

 Kliknij dwukrotnie na nazwę projektu o rozszerzeniu mxd.  



 

 

 

3. Otwieranie aplikacji i projektu z ustawieniem domyślnej 
geobazy  

 Otwórz aplikację ArcMap klikając dwukrotnie ikonę   na pulpicie. Jeżeli nie ma jej na 

pulpicie kliknij menu startowe i wpisz w wyszukiwarkę nazwę aplikacji lub wybierz Wszystkie 

programy > ArcGIS > ArcMap 

 W drzewie nawigacyjnym okna aplikacji ArcMap wybierz Mapy Istniejące, a następnie Wyszukaj 

więcej  

 Odszukaj pobrany plik mxd i zaznacz go  

 W dolnej części okna dialogowego wybierz domyślną bazę danych (.gdb) pobraną razem z plikiem 

mxd  

 Zaznacz i kliknij Dodaj  

 Na końcu kliknij Otwórz  

 

 

4. Geobaza plikowa .gdb 

 



Geobaza to struktura do przechowywania danych i zarządzania danymi w ArcGIS. Przechowuje 

zestawy danych, klasy obiektów, obrazy rastrowe i tabele. Dodatkowo zachowuje informację o 

geometrii, odniesieniu przestrzennym, atrybutach i regułach zachowań danych.  

Wykorzystywana geobaza posiada typ plikowy. Jest oznaczona ikoną   oraz skrótem .gdb. 

Poniższa grafika przedstawia widok przykładowej geobazy plikowej przechowującej pliki typu 

shape. 

 

 

5. Pakiety Warstwy 
 

Pakiet Warstwy to specjalny plik (.lpk), który zawiera warstwę, kopię danych oraz plik XML z 

krótkim opisem warstwy. Można ją otworzyć w ArcGIS Desktop oraz ArcGIS Explorer 900 (lub 

nowszym). Pakiety są tworzone w aplikacji ArcMap (9.3.1 lub nowszej) lub ArcGlobe (9.3.1 lub 

nowszej) oraz ArcScene.  

Pakiet Warstwy przechowuje zarówno własności warstwy zdefiniowane w projekcie, kolejność 

wyświetlania oraz informacje o odniesieniu.  

Zaletą Pakietów Warstw jest możliwość ich wczytywania bezpośrednio do aplikacji niezależnie od 

geobazy. Po wczytaniu pliku do tabeli zawartości dane wyświetlają się z zachowaniem 

symbolizacji, etykietowania, odniesienia itp.  

Widok przykładowego Pakietu Warstwy przedstawia poniższa grafika. 

 

 

 

6. Ścieżka źródła danych  

Każda warstwa w projekcie ma przypisaną ścieżkę do pliku źródłowego zapisanego na dysku 

komputerowym lub innym nośniku. W przypadku przypisania złego źródła danych obok nazwy 

warstwy w tabeli zawartości wyświetla się czerwony wykrzyknik. Należy zmienić ścieżkę we 

Własnościach warstwy w zakładce Źródła. 

 

 Otwórz własności warstwy tematycznej klikając prawym klawiszem myszy na nazwę 

warstwy i wybierz z listy Własności  



 Wybierz zakładkę Źródła. W oknie Źródło Danych dla opcji Adres widoczna jest obecna 

ścieżka do pliku źródłowego 

 Kliknij Ustaw Źródło Danych poniżej, aby wybrać poprawny plik źródłowy. Wskaż go 

zaznaczając i kliknij Dodaj  

 Kliknij OK w oknie dialogowym Własności Warstwy Tematycznej 

 

W ten sposób została poprawnie przypisana ścieżka do pliku źródłowego. Czerwony wykrzyknik 

powinien zniknąć, a dane wyświetlić się w Oknie Widoku Danych.  

 

7. Dodawanie plików shape za pomocą Dodaj Dane 

W celu wczytania odpowiednich danych (plików shape, danych rastrowych itp.) można skorzystać z 

opcji Dodaj Dane. Dodane warstwy są widoczne po lewej stronie aplikacji ArcMap w Tabeli 

Zawartości. 

 W pasku narzędziowym Standardowy użyj narzędzia Dodaj dane  

 

 Wybierz plik shape lub inny np. rastrowy  

 Zaznacz i kliknij OK lub dwukrotnie kliknij nazwę pliku lewym klawiszem myszy 

  

 

8. Wczytywanie Pakietu Warstwy do Tabeli Zawartości 

 

W celu wczytania danych zapisanych w postaci Pakietu Warstwy należy przeciągnąć plik do Tabeli 

Zawartości  

 Kliknij plik zapisany na komputerze i przytrzymując lewy klawisz myszy przesuń ją do 

Tabeli Zawartości w oknie aplikacji ArcMap po lewej stronie, a następnie upuść pakiet w 

Tabeli Zawartości (puść lewy klawisz myszy). 

Pakiet Warstwy posiada typ ArcGIS Layer Package . Dodawanie danych może chwilę potrwać. 

 Aby warstwy były widoczne w Oknie Widoku Danych należy je włączyć klikając kwadrat 

po lewej stronie nazwy warstwy  



 

 

 

W przypadku zamieszczenia w Tabeli Zawartości dwóch 

ramek danych należy odpowiedni pakiet Warstwy 

przenieść do odpowiadającej mu ramki danych: 

 Pakiet Warstwy zawierający dane dla Polski należy 

wczytać pod ramką Polska (czarna linia), 

analogicznie dla Pakietu Warstwy dla Świata 

9. Powiększanie i zmniejszanie 
widoku danych 

 

 W celu przybliżenia treści mapy z paska narzędziowego Narzędzia wybierz ikonę Powiększ   

 Kliknij lewym klawiszem w danym miejscu i przytrzymując go zasięgiem prostokąta 

powiększ do interesującego Cię obszaru. Analogicznie, aby zmniejszyć obszar użyj narzędzia 

Pomniejsz   

 
Możesz korzystać z podanych funkcji używając klawiszy z klawiatury:  

Z – powiększ,  

X – zmniejsz  

C – przesuń 

Wystarczy przytrzymać wybrany klawisz z klawiatury i zasięgiem prostokąta zaznaczyć obiekt. (Inne 

skróty znajdziesz w zakładce Pomoc (menu główne) wpisując  do wyszukiwarki: Keyboard shortcuts 

in ArcMap) 



 

10. Narzędzie Przesuń  

W celu przesunięcia widoku warstwy w Oknie Widoku Danych należy użyć narzędzia Przesuń.  

 Wybierz narzędzie Przesuń, klikając ikonkę  dostępną w pasku narzędziowym Narzędzia  

 Następnie przesuń kursor widoczny jako „łapka” do Okna Widoku Danych 

 Przytrzymując lewy klawisz myszy przesuń widok danych w dowolną stronę  

  

11. Paski narzędziowe  
 

 W celu dodania niezbędnych pasków narzędziowych wybierz z menu głównego Dostosuj, a 

następnie Paski Narzędziowe  

 Z listy wybierz dany zestaw narzędzi klikając na nazwę w celu zaznaczenia 

W oknie aplikacji pojawi się zaznaczony pasek narzędziowy 

 

 
 

W inny sposób możesz dodać do okna aplikacji pasek narzędziowy klikając prawym myszy na szare 

tło w górnej części okna aplikacji i wybierać z listy przez zaznaczenie. 

 

12. Identyfikacja obiektów  

 

Narzędzie identyfikuj pozwala sprawdzać dane przypisane wskazanym obiektom widocznym w 

Oknie Widoku Danych. 

 Wybierz ikonę Identyfikuj z paska narzędziowego Standardowy 

 

 Następnie kliknij wybrany obiekt w Oknie Widoku Danych  



W oknie aplikacji wyświetli się okno dialogowe Identyfikuj, w którym zawarte są dane z tabeli 

atrybutów.  Należy pamiętać, żeby w górnej części okna dialogowego wybrać warstwę tematyczną, 

która będzie identyfikowana (pole: Identyfikuj z:).  

 

 

 

13. Identyfikacja za pomocą narzędzia Znajdź  

 

Narzędzie Znajdź ułatwia poszukiwanie lokalizacji obiektów na podstawie ich nazw, adresów lub 

innych atrybutów. Przykładowo, interesujący nas obiekt to afrykańskie państwo. Za pomocą 

narzędzia możemy znaleźć je wpisując nazwę państwa.  

 

 Z menu Narzędzia w górnej części okna aplikacji ArcMap wybierz ikonę Znajdź  

 

 

(Jeżeli w górnej części okna aplikacji nie ma paska narzędziowego Narzędzia kliknij Dostosuj z 

menu głównego, następnie Paski Narzędziowe i z listy wybierz Narzędzia, tak aby pojawiło się 

zaznaczenie) 

 W oknie dialogowym Znajdź kliknij zakładkę Obiekty  

 W pasku Znajdź wpisz nazwę interesującego Cię obiektu np. „Namibia” 

 

 Dla opcji W: poniżej możesz wybrać z listy konkretną warstwę, w zasięgu której 

poszukiwany jest obiekt lub zostawić domyślne ustawienie <Widoczne warstwy 

tematyczne>  



 

 

 Opcja Znajdź obiekty, które są podobne lub zawierają poszukiwany ciąg znaków powinna 

być zaznaczona (pozwoli to wyszukać obiekty o podobnej nazwie w przypadku gdy nie 

jesteśmy pewni nazwy lub w przypadku błędu w pisowni)  

 Dla opcji Wyszukaj: zaznacz Wszystkie pola (jeżeli znasz kolumnę z tabeli atrybutów, w 

której zapisane są atrybuty, z których chcesz skorzystać, możesz zaznaczyć opcję W polu i 

wybrać z rozwijanej listy poniżej właśnie to pole) 

 

 Naciśnij Enter lub kliknij przycisk 

Znajdź po prawej stronie okna  

W dolnej części okna pojawiła się wyników.  

 Kliknij lewym klawiszem myszy na 

wybrany wiersz, tak aby pojawiło się 

zaznaczenie  

 Klikając na wybrany wiersz w Oknie 

Widoku Danych pojawia się krótki 

pokaz wskazujący dany obiekt  

 Kliknij prawym klawiszem myszy na 

wybrany rekord i wybierz z listy 

Podświetl, a następnie Powiększ Do  

 

 

 

 Aby wyjść z okna Znajdź wybierz 

Anuluj  

 

 

14. Włączanie i 
wyłączanie warstw  

 

Po dodaniu Pakietu Warstwy do Tabeli Zawartości w oknie aplikacji dane nie są widoczne w Oknie 

Widoku Danych. Należy włączyć warstwy.  

 Kliknij na kwadrat znajdujący się po lewej stronie nazwy warstwy 

 

 



Warstwa została włączona, jeżeli w kwadracie pojawił się znak. Możemy wyłączyć warstwę klikając 

ponownie kwadrat przy nazwie warstwy, aby usunąć zaznaczenie.  

Ta funkcja jest szczególnie istotna, kiedy pracujemy z dużą ilością warstw nakładających się na 

siebie. Tymczasowo możemy wyłączać i włączać warstwy, aby usprawnić naszą pracę.  

 

15. Zmiana kolejności warstw w tabeli zawartości 
 

Podobnie jak funkcja włączania i wyłączania warstw w Tabeli Zawartości istotna jest także zmiana 

ich kolejności. Przykładowo, pracując na dwóch warstwach, z których jedna jest poligonowa i 

zasłania drugą – punktową,  należy zmienić ich kolejność wyświetlania.  

 

 Kliknij na nazwę warstwy, którą chcesz przenieść w Tabeli Zawartości lewym klawiszem myszy 

i przytrzymując go przesuń nad inną (czarna linia wyznacza miejsce przesunięcia warstwy). 

 

 
  

 W ten sposób w naszym przykładzie warstwa punktowa „Miasta” została przesunięta nad 

warstwę zawierającą obiekty poligonowe „Strefy klimatyczne”.  

 

 

16. Rozwijanie legendy warstwy w Tabeli Zawartości  

 

Każda warstwa widoczna w Tabeli Zawartości posiada własną 

symbolizację. Aby ją zobaczyć należy rozwinąć legendę. 

 

 Kliknij znak „+” widoczny po lewej stronie nazwy warstwy  

Po jego naciśnięciu znak zamienia się na „-” i pojawia się legenda.   

 

 

 

 

 

 



 

17. Pasek narzędziowy Efekt  
 

Narzędzia dostępne z paska narzędziowego Efekt są przydatne do przeglądania danych w Oknie 

Widoku Danych. Dzięki nim można w łatwy sposób porównywać zmiany lub zależności między 

dwiema warstwami.  

 

 Z menu głównego wybierz 

Dostosuj  

 Następnie rozwiń opcję Paski 

Narzędziowe  

 Z listy wybierz Efekty klikając 

lewym klawiszem myszy  

 

 

W oknie aplikacji pojawił się pasek 

narzędziowy widoczny poniżej. 

 

 Dla opcji Warstwa tematyczna ustaw warstwę, którą chcesz zwijać – warstwę znajdującą się na 

wierzchu  

 Następnie kliknij ikonę Zwiń Warstwę  

 Najedź kursorem na widok danych, kliknij i przytrzymując klawisz przesuwaj mysz w górę i w 

dół 

 

 

W ten sposób możliwy jest przegląd danych, wizualne 

porównywanie zmian i analiza zależności między jedną 

warstwą, a drugą.  

Grafika obok przedstawia Amerykę Południową i 

przegląd danych za pomocą narzędzia Zwiń Warstwę dla 

dwóch warstw: Temperatura powietrza i Suma opadów  

 

Przydatnym narzędziem jest również Warstwa 

Migocząca  

 

 
 

 



18. Powiększanie do zasięgu warstwy  
 

Ta funkcja służy powiększaniu danej warstwy tak, aby w zasięgu Okna Widoku Danych widoczna 

była wskazana była w możliwie największej skali (dopasowana do wielkości okna).  

 

Przykładowo, dysponujesz dwiema warstwami: Państwa świata i Czynniki astrefowe, zawierające 

dwa obiekty widoczne na poniższej grafice (kolor niebieski i czerwony). 

  
Należy powiększyć widok warstwy Czynniki astrefowe do zasięgu Okna Widoku Danych 

 

 Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę warstwy Czynniki astrefowe w Tabeli Zawartości  

 Z listy wybierz Powiększ Do Zasięgu Warstwy  

 
 

 

Ta funkcja jest istotna szczególnie w przypadku, gdy dane wyświetlane w Oknie Widoku Danych 

są trudne do zlokalizowania. Za pomocą narzędzia Powiększ Do Zasięgu Warstwy mamy 

możliwość szybkiego zlokalizowania i maksymalnego przybliżenia widoku warstwy. 

 

19. Pełny Zasięg 

Funkcja Pełnego Zasięgu  dostępna jest w pasku narzędziowym Narzędzia i działa podobnie jak 

poprzednia, ale powiększa do zasięgu wszystkich warstw wczytanych do bieżącego projektu mapy.  

 

 

  

 



20. Zakładki 
 

 Z menu głównego wybierz Zakładki i kliknij zakładkę z listy. W naszym przykładzie w pliku 

została zapisana tylko jedna „Polska” 

Po kliknięciu na nazwę zakładki w Oknie Widoku Danych powiększony został widok danych do 

zasięgu granic Polski. 

 

Jeżeli nie posiadasz zdefiniowanych zakładek w menu Zakładki, możesz stworzyć własną  

 

 Przybliż do zasięgu interesującego Cię obszaru, przykładowo Półwysep Iberyjski  

 

 Otwórz menu Zakładki z menu głównego  

 Wybierz Utwórz  

 W oknie dialogowym Zakładka Przestrzenna wpisz nazwę obszaru np. „Półwysep Iberyjski” 

 Kliknij OK 

 Zmień widok w Oknie Widoku Danych (przesuń lub zmień skalę) 

 

 

 Ponownie wybierz Zakładki z menu głównego i sprawdź czy utworzona przez Ciebie zakładka 



została dodana do listy 

 Klikając na nową zakładkę w Oknie Widoku Danych otrzymujemy widok wybranego 

wcześniej obszaru   

 

 

 

21. Etykiety 
 

 W celu wyświetlenia etykiet obiektów należy włączyć je klikając prawym klawiszem myszy 

na nazwę warstwy w tabeli atrybutów i z listy wybrać Etykietuj Obiekty  

  

 
 

Etykiety dla przykładowej warstwy punktowej miast widoczne są w oknie widoku danych co 

przedstawia poniższy obrazek (po lewej stronie funkcja etykietowania została włączona). 

 

 

 

22. Statystyki 

Aby uzyskać Rozkład Częstości dla zjawiska opisanego w tabeli atrybutów należy użyć narzędzia 

Statystyka. Poniższy przykład oparty jest  na danych dotyczących trzęsienia ziemi w roku 2010 dla 

rejonu Wysp Karaibskich.  



 Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę warstwy w Tabeli Zawartości i wybierz Otwórz 

Tabelę Atrybutów 

 Następnie klikając prawym przyciskiem myszy na nagłówku odpowiedniej kolumny 

wybierz z listy Statystyka (w przykładzie jest to kolumna Magnitude prezentująca wartości 

siły trzęsienia ziemi w 2010 roku) 

 

 

Otrzymałeś statystyki dla Trzęsień ziemi w roku 2010 wraz z Rozkładem Częstości. Pokazuje jak 

często występowały wstrząsy o określonej wartości. 

 

 

23. Przeglądanie tabeli atrybutów 

 

 Kliknij prawym klawiszem myszy na nazwę warstwy w Tabeli Zawartości  

 Z listy wybierz Otwórz Tabelę Atrybutów  

 

Pojawiło się okno dialogowe Tabela, w której zostały zapisane atrybuty (cechy) obiektów. Dane 

zostały przypisane dane opisujące jeden obiekt. Poniższy rysunek przedstawia widok tabeli dla 

warstwy Stacje.  

 



 

 Klikając kwadraty po lewej stronie wierszy masz możliwość zaznaczania wybranych 

obiektów. Zaznaczenie jest widoczne w Tabeli oraz w Oknie Danych. W dolnej części okna 

dialogowego widoczna jest informacja ile elementów zostało wybranych ze wszystkich 

przypisanych danej warstwie. 

 

 

 Kliknij ikonę Pokaż wybrane rekordy na dole okna w celu uzyskania zestawienia 

wybranych obiektów. Jest to szczególnie pomocne w przypadku korzystania z 

rozbudowanej Tabeli Atrybutów, gdzie chcemy wyselekcjonować wiele obiektów 

 

 Kliknij ikonę Pokaż wszystkie rekordy znajdującą się w dolnej części okna, aby powrócić 

do poprzedniego widoku 

 Jeżeli chcesz odwrócić wybraną selekcję (zaznaczyć inne obiekty) kliknij ikonę znajdującą 

się w górnej części okna dialogowego Odwróć Selekcję  

 Możesz również skorzystać z narzędzia, które pozwala powiększyć widok w Oknie Widoku 

Danych do obiektów zaznaczonych w Tabeli. W tym celu należy kliknąć ikonę Powiększ Do 

Wybranych  

 W celu usunięcia zaznaczenia użyj ikony Wyczyść Selekcję  

 

24. Pokaż Wybrane Rekordy  

 



Opcja Pokaż Wybrane Rekordy dostępna jest w oknie dialogowym tabeli atrybutów Tabela.  

Poniższa tabela atrybutów przedstawia rekordy reprezentujące wszystkie obiekty danej warstwy 

tematycznej. Niebieskie rekordy zostały zaznaczone w wyniku selekcji według atrybutów 

("System_rzeczny" = 'Amazonka').  

 
 

Używając opcji Pokaż Wybrane Rekordy (dostępnej w dolnej części okna ) wywołujemy jedynie 

wyselekcjonowane obiekty. 

 

 
 

Aby powrócić do widoku wszystkich rekordów danej warstwy tematycznej należy użyć opcji Pokaż 

Wszystkie Rekordy  (dostępnej w dolnej części okna Tabela).   

 

 

25. Selekcja według atrybutów 
 

 Otwórz tabelę atrybutów klikając lewym klawiszem myszy na nazwę danej warstwy 

(przykładowa warstwa Liczba ludności miast) i wybierz z listy Otwórz Tabelę Atrybutów  



 
 

 Kliknij ikonę Wybierz Według Atrybutów  

 Kliknij dwukrotnie nazwę kolumny, na podstawie której będzie odbywała się selekcja 

 Następnie kliknij znak widoczny niżej (równości, mniejsze, większe itp.)  

 Korzystając z opcji Pobierz Wartości Unikalne w oknie po prawej stronie okna dialogowego 

otrzymamy listę wartości występujących w danej kolumnie  

 Dwukrotnie kliknij wartość, która jest warunkiem selekcji (w przypadku wyboru określonej 

liczby populacji będzie to przedział) 

 

Przykładowe zapytania selekcji: 

Liczba ludności z przedziału 500 000 – 1 000 000:  

"POP_CLASS" = '500,000 to 1,000,000' 

Wulkany o wysokości minimalnej 5000 m: "ELEV" >= 5000 

Wulkany aktywne: "TYPE" = 'Aktywny' 

 

           
 

 



         
 

W wyniku selekcji zaznaczone zostały rekordy odpowiadające zapytaniu. 

W dolnej części okna dialogowego można odczytać liczbę wyselekcjonowanych obiektów. W 

przypadku liczby miast o liczbie ludności w przedziale od 500 000 do 1 000 000 jest ich 170 z 393. 

Aktywnych wulkanów jest 612 z 915. 

W Oknie Widoku Danych również zaznaczone zostały elementy warstwy na podstawie selekcji. 

 

Narzędzia Wybierz Według Atrybutów możesz używać w celu znalezienia danego obiektu np. 

szukając po nazwie (podobnie jak w narzędziu Znajdź). Należy wpisać odpowiednią formułę w 

oknie dialogowym Wybierz Według Atrybutów. Przykładowo szukamy w warstwie Wulkany 

islandzkiego wulkany Eyjafjallajokull.  

 

 W oknie dialogowym Wybierz Według Atrybutów dwukrotnie kliknij nazwę kolumny, w której 

zamieszczone są nazwy np. wulkanów  

 Następnie wybierz znak równości i Pobierz Wartości Unikalne  

 Obok przycisku Pobierz Wartości Unikalne znajduje się okno Przejdź. Wpisując nazwę lub jej 

fragment przywołujemy nazwę w oknie wartości. 

  

 

 Kliknij dwukrotnie nazwę szukanego obiektu  

W dolnym oknie uzyskałeś zapytanie (przykładowo "NAME" = 'Eyjafjallajokull') 

 Kliknij OK  

W oknie Tabela został zaznaczony jeden obiekt.  

 

 Klikając ikonę Powiększ Do Wybranych w Oknie Widoku Danych zostaje 

zlokalizowany szukany obiekt 



 

26. Selekcja według położenia  
 

 

Selekcja według położenia pozwala na analizę obiektów znajdujących się w zasięgu innej warstwy 

tematycznej. Przykładowo, zadanie dotyczy analizy miast położonych w Europie. W warstwie 

„Miasta” nie ma jednak podziału miast na kontynenty. Należy zatem zastosować metodę analizy 

przestrzennej opartej na danych z warstwy „Kontynenty”. 

  

 Wejdź w menu Selekcja i kliknij Wybierz Według Położenia 

 

 
 Dla opcji Metoda selekcji zaznacz wybierz obiekty z 

 Warstwa Docelowa to Stolice 

 Warstwa Źródłowa: Kontynenty 

 Metoda selekcji przestrzennej: Obiekty warstwy docelowej są wewnątrz obiektu warstwy 

źródłowej  

 



 
 

 Kliknij Zastosuj  

 

Wyselekcjonowane zostały wszystkie stolice na mapie, gdyż każda z nich znajduje się w obrębie 

któregoś z kontynentów.  

Zadanie polega na wyselekcjonowaniu wszystkich stolic w Europie, dlatego należy ustawić 

specjalne Zapytanie definiujące w warstwie „Kontynenty”.  

 

 Otwórz Własności warstwy klikając dwukrotnie nazwę 

 W oknie Własności warstwy tematycznej wybierz zakładkę Zapytanie Definiujące 

 W kreatorze zapytań wybierz Kontynent, następnie znak „ =”, a z wartości unikalnych wybierz 

Europa 

 Kliknij OK 

 
 

 Następnie przejdź do okna Wybierz według położenia. Po potwierdzeniu wyboru możesz 

nacisnąć OK.  

 

Wyselekcjonowane zostały europejskie stolice zarówno w Oknie Widoku Danych jak i w tabeli 



atrybutów. 

 

 
 

 

Można również na podstawie takiej selekcji sortować dane w tabeli atrybutów dla europejskich 

stolic.  

 

 

27. Sortowanie danych w tabeli atrybutów  
 

 Otwórz tabelę atrybutów danej warstwy, klikając na nazwę warstwy prawym klawiszem 

myszy i wybierz Otwórz Tabelę Atrybutów  

 Najedź kursorem myszki na nagłówek kolumny, w której chcesz sortować dane  

 Z listy wybierz Sortuj Rosnąco lub Malejąco  

Dane zostaną uporządkowane od największej/najmniejszej do najmniejszej/największej wartości. W 

przypadku danych opisowych będą one sortowane alfabetycznie. 

 

 
 

 

Przykładowo, chcemy uzyskać zestawienie w tabeli atrybutów dotyczące wysokości aktywnych 

wulkanów od najwyższych do najniższych. Najpierw wykonujemy selekcję według atrybutów, w 

której wybieramy tylko „Aktywne”. Szukane są najwyższe wulkany, dlatego z listy należy wybrać 

Sortuj Malejąco. 

Należy pamiętać, aby przełączyć widok wyselekcjonowanych obiektów używając Pokaż wybrane 

rekordy  



 

 

 

 

 

28. Pomiar  
 

 Aby zmierzyć odległość w aplikacji ArcMap należy użyć narzędzia Zmierz 

dostępnego w pasku Narzędzia w górnej części okna aplikacji ArcMap. 

 

 

Po kliknięciu ikony pojawi się okno dialogowe narzędzia 

Zmierz widoczne obok. 

 

W górnej jego części ikony od lewej strony oznaczają opcję 

pomiaru: Zmierz Linię/ Powierzchnię/ Obiekt, Pokaż Sumę, 

Wyczyść i Zresetuj Wyniki. Można również zmienić jednostki i 

typ pomiaru.   

 

 

W celu pomiaru odległości w linii prostej należy narysować linię za pomocą funkcji Zmierz między 

obiektami. 

Przykładowo, chcemy zmierzyć odległość między stolicą Islandii - Reykjawikem, a wulkanem 

Eyjafjallajokull. 

 Wybierz narzędzie Zmierz i narysuj linie między stolicą, a punktem reprezentującym wulkan 

 



 

 

 

29. Wektoryzacja 
 Z paska narzędziowego Edycja rozwiń narzędzie Edytor i wybierz Zacznij Edycję 

 

 

Po prawej stronie okna danych aplikacji ArcMap pojawiło się okno Utwórz Obiekty. 

 Klikając na warstwę Obszary zalane w oknie Utwórz Obiekty wywołujemy Narzędzia 

Konstrukcyjne widoczne poniżej i zaznaczamy Poligon  

 
 Kursor zmienił wygląd  

 Kliknij w miejscu wierzchołka wybranego obszaru i powtarzaj czynność na 

pozostałych jego załamaniach 

 W celu zakończenia wektoryzacji kliknij dwa razy na wierzchołek obiektu, od 

którego zacząłeś wektoryzację lub użyj klawisza klawiatury F2 



 W ten sposób na mapę został naniesiony poligon posiadający cechy warstwy 

Obszary zalane. Powtórz czynność dla innych wybranych obszarów 

 Z paska narzędziowego Edycji wybierz Zapisz Zmiany i Zakończ Edycję 

 

30. Łączenie poligonów  
 Kiedy zwektoryzujesz już cały obszar obszarów zalanych podczas podniesienia się wody o 

50 m (powinno powstać około trzech poligonów), wejdź do tabeli atrybutów warstwy 

Obszary zalane i przytrzymując Ctrl, zaznacz lewym przyciskiem myszy wszystkie z nich 

 Następnie wróć do paska narzędziowego Edytor i z rozwijanego menu wybierz Połącz, aby 

wszystkie poligony połączyć w jeden 

 

 

31. Zmiana symbolizacji 
 

Warstwy tematyczne wczytane do dokumentu mapy posiadają domyślną symbolizację. Na potrzeby 

projektu można zmienić kolor, styl linii i wypełnienie otwierając Selektor Symboli.   

Zmianę jednolitego symbolu można zastosować z poziomu Tabeli Zawartości.  

 Kliknij jednokrotnie symbol reprezentujący daną warstwę tematyczną znajdujący się pod 

nazwą warstwy  

 

 W oknie Selektora Symboli po prawej stronie kliknij okno Kolor  

 Wybierz dla warstwy odpowiedni kolor (przykładowo dla rzek kolor niebieski)  

 

 
 

 Kliknij OK 

Symbol reprezentujący rzeki został zmieniony.  

 
 

W analogiczny sposób możesz zmienić symbol reprezentujący warstwy poligonowe. Przykładowo, 

dla warstwy państw na świecie należy zmienić obrys konturów państw na czarny i wyłączyć 

wypełnienie. 

 Kliknij jednokrotnie symbol reprezentujący daną warstwę tematyczną znajdujący się pod 

nazwą warstwy  



 
  W oknie Selektora Symboli po prawej stronie kliknij okno Kolor i wybierz Brak 

Wypełnienia 

 Dla koloru otuliny wybierz kolor czarny i zmień grubość linii na 1 

 

Poniższa grafika przedstawia wygląd wybranych opcji w Selektorze Symboli oraz symbol w Tabeli 

Zawartości.  

 

 
 

 

32. Symbolizacja  
 

Zmiana właściwości warstwy ma na celu rozróżnienie graficzne poszczególnych obiektów na 

podstawie przypisanych cech w tabeli atrybutów.  

 

 Kliknij dwukrotnie nazwę warstwy, w której chcesz zastosować symbolizację lub kliknij na 

nazwę prawym klawiszem myszy i wybierz Własności z listy  

 W oknie dialogowym Własności Warstwy Tematycznej wybierz zakładkę Symbolizacja  

 

 

W oknie Pokaż wybierz właściwą opcję dla danych na podstawie których chcesz przeprowadzić 

symbolizację. Przykładowo, w przypadku danych liczbowych dotyczących liczby ludności należy 

wybrać opcję Wielkości, natomiast, kiedy chcemy zastosować symbolizację dla wartości unikalnych 

(np. typów pokrycia terenu) wybierz Kategorie > Wartości unikalne  

 

33. Symbolizacja – jednolity symbol 
 

Przykładowa warstwa zawiera poligony Parków Narodowych w Polsce. Należy zmienić kolor ich 

prezentacji na zielony, czyli zastosować jednolity symbol dla wszystkich obiektów.  

 

 W oknie Pokaż wybierz Obiekty – Jednolity symbol  

 Wciśnij znajdujący się po prawej stronie przycisk Symbolu 

 Kolor wypełnienia ustaw jako zielony  

 Szerokość obrysu ustaw na 0,1, a kolor obrysu Jasnoszary  

 Na końcu potwierdź swoje wybory klikając w otwartych oknach dwukrotnie OK 

 



 
 

 

 

34. Symbolizacja – wartości unikalne 
 

Symbolizując obiekty przez Wartości Unikalne przypisujemy im różne symbole. W przypadku 

Parków Narodowych każdy poligon będzie miał inny kolor.   

 W oknie Pokaż wybierz Kategorie – Wartości unikalne 

 W polu Pole wartości wybierz kolumnę zawierającą nazwy własne obiektów(SITE_NAME) 

 Następnie kliknij Dodaj wszystko w dolnej części okna 

 Kliknij OK  

 
 

Możesz również zmieniać kolejność, kolory lub nazwy poszczególnych obiektów we 

własnościach warstwy tematycznej co opisuje poniższy przykład.  

 

 W celu zmiany kolejności wyświetlania wartości unikalnych zaznacz konkretną wartość i 

przesuń za pomocą strzałek widocznych po prawej stronie 

 



 
 

 Następnie zmień symbol dla pierwszej wartości klikając na kropkę po lewej stronie  

 W selektorze symboli wybierz w oknie po lewej stronie zielony kwadrat Square 3 i zmień 

jego kolor na żółty  

 Zmień rozmiar symbolu na 16 i kliknij OK 

 

 
 

 Zmień symbole dla pozostałych wartości używając Circle 3 o rozmiarze 13 dla przedziału 

100 000 – 500 000 i rozmiarze 10 dla 50 000 – 100 000 

 Odznacz opcję wszystkie wartości pozostałe 

 

 
 

 Kliknij OK 

 Rozwiń legendę w Tabeli Zawartości i sprawdź zmiany dla warstwy 

 

 

 

35. Symbolizacja – skala barw 
 

 W oknie Pokaż wybierz Wielkości, a następnie Skala barw 



 W polu Wartość wybierz kolumnę, na podstawie której zastosowana zostanie symbolizacja 

(np. „Liczba ludności państwa”)  

 

 
 

W dolnej części okna dialogowego pojawią się wartości ujęte w przedziałach. Dodatkowo obok 

nich zostaną zastosowane kolory symbolizacji. Można je zmieniać wybierając barwy w oknie Skala 

Barw.  

 Aby zmienić widok graficzny na opisowy w tym oknie należy kliknąć na pasek prawym 

klawiszem myszy i odznaczyć opcję Widok Graficzny 

 

 
 

 
 

 W polu Klasyfikacja po prawej stronie wybierz 7 klas 

 Następnie kliknij opcję Klasyfikuj  

Klasyfikacja umożliwia dobranie odpowiednich przedziałów klasowych do Twojej mapy.  

W tym przypadku poszczególne przedziały zostaną ustawione ręcznie.  

 Zmień metodę klasyfikacji na Manualną 

 Następnie w polu Wartości graniczne w prawej części okna wpisz następujące wartości 

graniczne:  

10 000, 100 000, 1 000 000, 10 000 000, 100 000 000, 1 000 000 000, 1 306 313 812.  

 



 
 

 Potwierdź swój wybór klikając OK w zakładce Klasyfikacja. 

 

Ostatnim krokiem będzie usunięcie niepotrzebnych zer w etykietach.  

 W oknie Własności Warstwy Tematycznej pozostań w zakładce Symbolizacja  

 Kliknij lewym przyciskiem myszy na wartości etykiet i wybierz Formatuj etykiety 

 

 



 W kategorii numeryczny wpisz 0 w polu Liczba miejsc dziesiętnych oraz zaznacz Pokaż 

separator tysięcy  

 
 

 Teraz potwierdź swoje wybory klikając OK we wszystkich otwartych oknach. Spójrz na 

przygotowaną przez siebie mapę.  

 

 

36. Symbolizacja – sygnatury stopniowane 
 

Innym sposobem symbolizacji jest przedstawienie jej za pomocą sygnatur stopniowanych. W 

przykładzie wykorzystane zostaną dane dla stolic przedstawiające liczbę ich mieszkańców. 

Wynikiem pracy będą sygnatury punktowe, których wielkość będzie odpowiadała liczbie ludności 

tych miast.  

 

 We Własnościach Warstwy Tematycznej wybierz zakładkę Symbolizacja  

 W oknie Pokaż wybierz Wielkości -> Sygnatury stopniowane  

 Ustal Rozmiar symbolu od 2 do 10  

 

 
Podobnie jak w poprzednim przykładzie należy sprecyzować przedziały klasowe dla 

symbolizowanych wartości. 

 W oknie po prawej stronie wybierz 5 klas i kliknij przycisk Klasyfikuj 

 
 Wybierz metodę Manualną 

 Następnie wpisz wartości graniczne: 10 000; 100 000; 1 000 000; 10 000 000; 23 260 000  

 Pamiętaj o usunięciu zbędnych zer i ustawieniu separatora tysięcy według wskazówek 

podanych w poprzednim przykładzie 

 



 
 

 Kliknij OK i sprawdź efekty zmian w Oknie Widoku Danych i w Tabeli Zawartości  

 

 

37. Symbolizacja – mapa kropkowa 
 

 Wejdź we Własności Warstwy (przykładowo Powiaty w Polsce), a następnie w zakładce 

Symbolizacja w okienku Pokaż wybierz Wielkości –> Mapa kropkowa  

 Z pola Selekcja Pól przenieś na prawą stronę Liczba ludności w 2009 r.  

 Za pomocą selektora symboli zmień kolor kropek na czarny 

 Na końcu wybierz OK  

 
 

 

38. Symbolizacja – wykres kołowy 
 

W przykładzie zostaną wykorzystane dane zgromadzone dla każdego województwa. 

 

 Wejdź w Własności warstwy „Województwa” 

 W zakładce Symbolizacja wybierz w okienku Pokaż - Wykres Kołowy  

 Z pola Selekcja Pól przenieś kategorie będące źródłem danych dla wykresów (Małżeństwa 

oraz Rozwody – klikając dwukrotnie na nazwy) 

 Wybierz OK 



 

 
 

 

39. Dodawanie pól i kalkulator pól 
 

 Otwórz tabelę atrybutów wybranej warstwy „Przyrost Naturalny” klikając prawym 

klawiszem myszy na nazwę warstwy w tabeli zawartości i wybierz Otwórz Tabelę 

Atrybutów  

 Rozwiń Opcje Tabeli i wybierz Dodaj Pole  

 

 
 

 Wpisz nazwę pola PrzNat, Typ danych ustaw jako Krótkie Całkowite, a następnie potwierdź 

swój wybór 

 

 
 W tabeli atrybutów pojawiło się nowe, puste pole. W celu obliczenia wartości wskaźnika 

przyrostu naturalnego dla województw naciśnij prawym klawiszem myszy nagłówek pola, a 



następnie z menu kontekstowego wybierz Kalkulator Pól 

 Wpisz formułę: ([urodzenia] – [zgony]) / 1000 (możesz również dzielić przez 100 jeżeli 

chcesz, aby wartość była wyrażona  w procentach  

 

 
 

Wyniki pojawiły się w  kolumnie „PrzNat”. Są wyrażone w promilach. 

 

 Wybierz z menu głównego Widok > Widok Kompozycji  

 Przeanalizuj piramidę płci i wieku dla Polski  

 

 

40. Obliczenie geometrii 
 

 
Kliknij na nagłówek kolumny i z listy wybierz Oblicz geometrię  

Powierzchnia i kilometry kwadratowe 

 



 

 

 

41. Przezroczystość  
 

 Kliknij prawym klawiszem myszy nazwę warstwy, w której chcesz ustawić przezroczystość 

i wybierz Własności  

 W górnej części okna dialogowego Własności Warstwy Tematycznej wybierz zakładkę 

Wyświetlanie  

 Dla opcji Przezroczystość wpisz wartość np. 50 (wyrażona w procentach) 

 

 
 

 Kliknij Zastosuj w celu sprawdzenia zmian w oknie widoku danych lub OK, aby zatwierdzić 

zmiany  

 

 

 
 

Po lewej stronie widoczne są warstwy mające przezroczystość domyślną równą 0%. Po prawej 

stronie warstwa przykrywająca inne została zmodyfikowana i jej przezroczystość wynosi 50 %. W 

ten sposób widoczna stała się warstwa rzeźby terenu dla widocznego fragmentu Europy. 

 

  

 

42. Zapytanie definiujące  
 

 Wejdź w Własności klikając dwukrotnie nazwę warstwy w Tabeli Zawartości  



 W górnej części okna dialogowego Własności Warstwy Tematycznej wybierz zakładkę 

Zapytanie Definiujące  

W oknie należy wpisać odpowiednie zapytanie – wyświetlane będą tylko dane wskazane przez nas 

Przykładowo, z warstwy rzeki należy wybrać największe na świecie. Sprawdź zawartość tabeli 

atrybutów i znajdź kolumnę, w której zapisane są dane dotyczące np. kategorii, wielkości lub rangi 

rzeki.  

W przykładowej warstwie „rzeki” w kolumnie ScaleRank (definiuje przedział wielkości rzeki) 

najważniejsze rzeki mają przypisaną wartość 1, 2 lub 3. Dlatego w oknie Zapytania Definiującego 

należy wpisać formułę, która definiuje wyświetlane dane jako ScaleRank równe 1 lub 2 lub 3. 

 

 Wpisz następującą komendę: "ScaleRank" =  1 OR "ScaleRank" = 2 OR "ScaleRank" = 3, 

możesz to również zrobić za pomocą klikania w odpowiedni przyciski w kreatorze 

(konieczne jest wówczas pobranie wartości unikalnych dla kolumny ScaleRank).  

 Kliknij Zastosuj w celu sprawdzenia zmian w oknie danych lub kliknij OK, żeby zatwierdzić 

zmiany.  

Na mapie powinny pozostać tylko największe rzeki.    

 

 
 

 

 

43. Tworzenie wykresów  
 

 W menu Widok wybierz Wykresy, a następnie Utwórz 
 
Wyświetli się Kreator Tworzenia Wykresów. Przykładowy wykres będzie oparty na danych klimatycznych 
(średnich wartościach temperatury powietrza oraz rocznych sumach opadów) dla reprezentatywnych stacji 
klimatycznych.  
Pamiętaj, że sumy opadów przedstawiamy na wykresie za pomocą słupków, a temperaturę powietrza linią 
łamaną.  
 

 W polu Typ wykresu należy wybrać odpowiednią metodę (Słupek pionowy dla sumy opadów)  

 Następnie w polu Warstwa/Tabela wybierz warstwę, której dane znajdą się na wykresie (warstwa 
„Stacje”) 

 Dla opcji Pole Wartości wybierz kolumnę ze wskazanej warstwy, która zawiera dane dla wykresu 
(Opad_mm) 

 W Polu etykiety X wybierz tabelę, w której zapisane są nazwy dla poszczególnych stacji 
(Nazwa_stacji) 

 W polu Oś pionowa wybierz Do prawej  
 



 
 
Gotowy wykres przedstawia pionowe słupki dla wielkości sumy opadów zarejestrowanych w 
poszczególnych stacjach. W kolejnym etapie należy dodać linię reprezentującą wartość temperatury.  
 

 Kliknij przycisk Dodaj i wybierz Nowe Serie  
Ważne, abyś pamiętał, że przy dodawaniu drugiej serii w polu Oś pionowa wybrać Do prawej, aby na 
wykresie mogły wyświetlić się obie serie. 
 

 Dla wartości temperatury Typ Wykresu to Linia Pozioma  

 Następnie w polu Warstwa/Tabela wybierz warstwę „Stacje” 

 Dla opcji Pole Wartości wybierz kolumnę ze wskazanej warstwy, która zawiera dane dla wykresu 
(Temperatura_°C) 

 Zaznacz opcję Dodaj granicę  
 

 
 
 



W dalszej kolejności należy zmienić symbolizację słupków i linii na wykresie. 

 Dla opcji Kolor wybierz z rozwijanej listy Dostosowanie w celu wywołania okna z paletą kolorów  

 Zmień kolor wykresu temperatury na czerwony  

 Następnie wróć do zakładki Słupek Pionowy i w ten sam sposób zmień kolor części wykresu 
reprezentującej opady na kolor niebieski 

 

 
 

 Kiedy dane będą poprawnie wyświetlone i zasymbolizowane na wykresie, naciśnij Dalej 

 W wyświetlonym oknie zmień Tytuł wykresu   

 Zaznacz Wykres w widoku 3D, a następnie odznacz pole Legenda  

 Możesz zmienić etykiety osi zmieniając nazwy dla opcji Własności osi w pasku Tytuł  

 Naciśnij Zakończ 

 
 
Możesz modyfikować wykres klikając dwukrotnie lewym klawiszem myszy model wykresu, a także 

wyeksportować do formatu graficznego (.jpg) lub dodać do kompozycji mapy. 



 Kliknij prawym klawiszem myszy okno wykresu  

 Z listy wybierz Eksportuj  

 W oknie dialogowym Export Dialog zaznacz odpowiedni format i opcjonalnie zmień 

właściwości obrazu po prawej stronie okna 

 Następnie wybierz Save i zapisz plik na komputerze 

 

 
 

 

 

44. Układ współrzędnych   
 

W celu ustalenia wspólnego układu współrzędnych dla danych w projekcie…. 

 

 Sprawdź układ współrzędnych klikając prawym klawiszem myszy na Ramki Danych w 

tabeli zawartości i wybierz Własności (przykładowo dla warstwy Państwa ramka danych to 

Świat)  

 Kliknij zakładkę Źródła 

 W oknie Źródło danych przesuń pasek w dół do informacji o układzie współrzędnych 

 

Układ współrzędnych dla danej warstwy tematycznej to WGS 1984. 

 

45. Zmiana układu współrzędnych  
 Wejdź we Własności ramki danych i następnie w zakładkę Układ współrzędnych  



 Rozwiń Predefiniowane układy współrzędnych  Projected Coordinate Systems  Polskie Układy 

Współrzędnych i wybierz PUWG 1992  

 Potwierdź Ok.  

Mapa jest teraz wyświetlana w układzie współrzędnych obowiązującym na mapach naszego kraju. 

 

46. Siatka kartograficzna  
 Ramka Danych Własności wybierz zakładkę Siatka  

 Następnie kliknij Nowa Siatka  

 W Kreatorze Siatki Kartograficznej i Indeksowej zaznacz opcję: Kartograficzną: obraz południków i 

równoleżników  

 Potwierdzaj wybór klikając Dalej i w ostatnim oknie OK 

 Następnie otwórz Widok Kompozycji wybierając za menu głównego Widok -> Widok Kompozycji  

 Będąc w widoku kompozycji użyj narzędzia Pełny Zasięg 

 

47. Widok kompozycji  
 Aby przejść do tworzenia załącznika graficznego należy wybrać z głównego menu aplikacji 

Widok > Widok kompozycji 

 

47.1 Legenda 

 Z menu Wstaw wybierz Legenda 

 W oknie Pozycje Legendy przenieś do okna po prawej stronie nazwy warstw, które chcesz umieścić 

w legendzie  

 Klikaj Dalej i Zakończ 

 Możesz zmienić lokalizację legendy i jej rozmiar zaznaczając ją i modyfikując ramkę 

 

47.2 Tytuł  

 W menu głównym wybierz Wstaw i Tytuł 

 

 Kliknij dwukrotnie na ramkę tekstową w celu wywołania Własności  

 W sekcji Tekst wpisz tytuł 

 W oknie Selektor Symboli zmień czcionkę i jej rozmiar  



 Kliknij OK 

 

47.3 Strzałka północy  

 Wejdź w Widok Kompozycji  

 Z menu głównego wybierz Wstaw, a następnie Strzałka północy  

 Zaznacz wybrany symbol, przykładowo ESRI North 73 

 We Własnościach widocznych po prawej stronie okna dialogowego zmień rozmiar, kolor oraz kąt 

kalibracji znaku 

 Następnie kliknij OK w oknie Strzałka Północy i Selektor  

 W zasięgu przestrzeni papieru w Widoku Kompozycji pojawiła się strzałka północy. Możesz zmienić 

jej lokalizację przenosząc ją lub zmienić jej wielkość przez przesuwanie niebieskich kwadratów 

znajdujących się wokół symbolu   

 

47.4 Podziałka liniowa 

Skalę wykonanej mapy można przedstawić zapisując skalę mianowaną lub wstawiając podziałkę liniową.  

 Wybierz z menu głównego Wstaw, a następnie Podziałka liniowa 

 Wybierz podziałkę o nazwie Stepped Scale Line (czwarta od góry) 

 Wejdź we Własności widoczne po prawej stronie okna dialogowego 

 Zamień jednostki na metry i zwiększ odstęp do 5 punktów 

 Kliknij OK w oknie Własności oraz OK w oknie Selektora  

 

W przestrzeni papieru pojawiła się podziałka.  

 Kliknij dwukrotnie dodaną podziałkę, aby ponownie wywołać Własności  

 Zwiększ Liczbę przedziałów podziału do 7 i kliknij Zastosuj. Zaobserwuj zmiany 

 Zwiększ Liczbę poddziałów do 7 i zmień jednostki na kilometry  

 Zmień Pozycję etykiety na Poniżej paska  i kliknij Zastosuj 

 Obejrzyj zmiany, a następnie wpisz preferowane przez Ciebie ustawienia 

 Kliknij OK 

 Możesz zmienić jej lokalizację podziałki liniowej przenosząc ją lub zmienić jej wielkość przez 

przesuwanie niebieskich kwadratów znajdujących się wokół symbolu  

 



 
 


