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Odkrywając Afrykę 

Poziom znajomości GIS: podstawowy  

Narzędzia: ArcGIS Online  

Materiały (dane): Dostarczone wraz z lekcją w serwisie ArcGIS Online 

Cel: Zapoznanie się z funkcjonowaniem środowiska przyrodniczego na obszarze 

Afryki oraz jego wpływem na życie człowieka.  

 

 

 

Wstęp 

 

Afryka – kolebka ludzkości a zarazem drugi pod względem wielkości oraz najsłabiej 

rozwinięty kontynent na świecie. „Czarny ląd” zamieszkuje ok. 1/8 ludności świata, 

gdzie prawie połowa mieszkańców to dzieci. Mieszkańcy Afryki zamieszkują głównie 

wioski, ale coraz częściej migrują do większych miast w poszukiwaniu pracy i 

wyższego standardu życia. Sytuacja polityczna (liczne wojny domowe i konflikty 

zbrojne) oraz trudna ze względu na ubóstwo i choroby sytuacja społeczna,    

stanowią barierę rozwoju dla ośrodków gospodarczo-kulturalnych. Jednak głównym 

czynnikiem, który determinuje rozwój ośrodków miejskich jest środowisko 

przyrodnicze.  

 

Część I 

 

 
1. Otwórz mapę Odkrywając Afrykę dostępną pod adresem 

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=5f5f215f99d04

ca6bb57dffa0b8d713e w serwisie ArcGIS Online.  

 

2. Przyjrzyj się zawartości mapy. Sprawdź jakie warstwy zostały zamieszczone na 

mapie Odkrywając Afrykę. W tym celu kliknij na ikonę Pokaż zawartość mapy  

 znajdującą się po lewej stronie okna serwisu. Obejrzyj warstwy. 

Po kliknięciu na nazwę warstwy pojawia się jej legenda.  

 

 

Czy wiesz, że…? Nazwa „Afryka” pochodzi z łaciny i oznacza ziemię Afrów – 

plemienia zasiedlającego pierwotnie tę część świata. Początkowo termin ten 

odnosił się do jednej z nadmorskich prowincji cesarstwa rzymskiego. Wówczas 

kontynent określano jako Libię, czyli w ten sam sposób, w który obecnie 

nazywane jest jedno ze śródziemnomorskich państw leżących na Czarnym 

Lądzie. 

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=5f5f215f99d04ca6bb57dffa0b8d713e
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=5f5f215f99d04ca6bb57dffa0b8d713e
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3. Kolejnym zadaniem będzie wyszukanie i dodanie do treści mapy warstwy, na 

której zostały przedstawione dane dla największych afrykańskich miast. 

Wybierz z górnego menu Dodaj, a następnie Wyszukaj warstwy tematyczne. 

W oknie Znajdź wpisz: „Miasta”, W: ArcGIS Online.  

  

4. W wynikach pojawiła się warstwa Miasta_Afryka utworzona przez EduEsriPL. 

Dodaj warstwę do mapy, a następnie kliknij w niebieski przycisk na dole listy z 

napisem: Zakończ dodawanie warstw tematycznych. 

 

 

Wskazówka: Pamiętaj, że w ten sam sposób możesz dodawać do mapy różne 

warstwy tematyczne dostępne w zasobach serwisu. Polecamy również wpisywanie w 

wyszukiwarce słów w języku angielskim w celu zwiększenia liczby wyników. 

5. Zapisz mapę w swoich zasobach klikając Zapisz z głównego menu i Zapisz 

jako. Następnie wpisz tytuł, znaczniki (słowa, dzięki którym możliwe jest 

wyszukiwanie danych we własnych zasobach) i opis mapy. 

  

6. Pozostaw włączone warstwy Miasta i Rzeki. Jaką dostrzegasz zależność w 

rozmieszczeniu największych miast w Afryce? Odnajdź prawidłowości 

determinujące rozkład przestrzenny miast w Afryce.  
 

Czy wiesz, że…? Problemy związane z niedoborem wody dotyczą wielu regionów 

Afryki. W Libii, gdzie większość ludności zamieszkuje nadmorską część kraju, woda 

do miast dostarczana jest z zasobów wód podziemnych znajdujących się na 

południu państwa za pomocą sieci rurociągów nazywanych Wielką Sztuczną 

Rzeką. Władze kraju od wielu lat próbują pozyskiwać wodę zdatną do picia 

innymi metodami, np. poprzez budowę zakładów odsalających wodę morską. 

Zasoby wodne są również niezmiernie istotne z punktu widzenia rolnictwa 

(nawadnianie upraw).  
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7. Otwórz tabelę atrybutów warstwy rzeki, klikając na znak trójkąta znajdujący 

się po prawej stronie nazwy warstwy  i wybierz Pokaż tabelę. 

Sprawdź jej zawartość.  

 

8. Otwórz tabelę atrybutów dla warstwy Miasta. Podaj liczbę obiektów 

zapisanych na tej warstwie? Jakie atrybuty zostały im przypisane?  

 

Po kliknięciu na wybrany rekord w tabeli, na mapie zostaje zaznaczone 

odpowiednie miasto.  

W ostatniej kolumnie STOLICA zapisano wartości T lub N. T oznacza, że 

wybrane miasto jest stolicą, N – nie jest stolicą.  Te informacje będą niezbędne 

do przeprowadzenia selekcji według atrybutów zapisanych w tabeli. 

 

9. Rozwiń funkcje Opcji tabeli (prawy górny róg tabeli) i wybierz Filtr. Dokonasz 

teraz selekcji według atrybutów, dzięki której na mapie zostaną jedynie punkty 

reprezentujące stolice państw. W tym celu w oknie filtr w pierwszym polu  

wybierz STOLICA, w kolejnym RÓWNA SIĘ. Następnie zaznacz opcję UNIKALNE i 

z listy wybierz „T”.   

 

 

Obejrzyj mapę i spróbuj zapamiętać co najmniej 10 stolic państw Afryki. 

Zaproponuj koleżankom i kolegom z klasy quiz geograficzny.  

 

10. Włącz warstwę Osadnictwo na świecie. Rozwiń menu warstwy i zmień 

Przezroczystość na 50 proc. Kliknij na wybrane miasto afrykańskie na mapie.  

 

W oknie podręcznym dla każdego państwa jest dużo informacji m. in. o 

procentowym udziale osób zamieszkujących tereny miejskie (URBAN) i wiejskie 

(RURAL). Zmodyfikujesz teraz treści pojawiające się w oknie i dodasz wykres 

kołowy obrazujący proporcję między odsetkiem ludności zamieszkującej 

miasta i wsie.  

 

11. Wybierz z menu warstwy Osadnictwo na świecie Konfiguruj okna podręczne. 

Ustawienia dla tytułu i zawartości okna pozostaw domyślne. Kliknij Konfiguruj 

atrybuty. W oknie o tej samej nazwie zaznacz kwadraty tych atrybutów w 
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kolumnie WYŚWIETL, które mają pojawić się w oknie 

podręcznym mapy, np. NAZWA PAŃSTWA, URBAN %, RURAL %. Kliknij OK.  

  

12. Następnie wybierz opcję Dodaj (szare pole) i wybierz Diagram kołowy. Zmień 

jego nazwę w oknie konfiguracji, podpis (opcjonalnie) oraz zaznacz te 

kategorie, które znajdą się na diagramie: Urban i Rural. Kliknij OK, a następnie 

Zapisz okno podręczne. 

 

13. Wywołaj skonfigurowane przez Ciebie okno podręczne, klikając na 

poszczególnie państwa na mapie. 

 

Wykresy kołowe ukazują proporcje między liczbą ludności wiejskiej i miejskiej 

(rural/urban). 

Jaką widzisz zależność w kształtowaniu się tych proporcji między 

poszczególnymi krajami kontynentu afrykańskiego oraz na całym świecie?  

 

 

Czy wiesz, że…? Afryka jest najmniej zurbanizowanym kontynentem. 

Współczynnik urbanizacji, czyli stosunek liczby ludności mieszkającej w miastach 

do ogólnej liczby ludności kontynentu, wynosi mniej więcej 39 proc.  

 

 

14. Zapisz zmiany dokonane na Twojej mapie klikając w górnym menu Zapisz i 

Zapisz jako. W następnym oknie wpisz tytuł swojej map[y, opis i znaczniki.  

Mapa zostanie zapisana w Twoich zasobach. 

Źródła:  

1. ESRI Data & Maps 


