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Wybory prezydenckie w Polsce 

 

Poziom znajomości GIS: podstawowy 

Narzędzia: ArcGIS Online 

Materiały (dane): Dostarczone wraz z lekcją 

Cel: Porównanie wyników wyborów prezydenckich w Polsce w latach 2005 i 2010 

oraz badanie frekwencji wyborców. Przedstawienie zastosowania technologii GIS w 

wizualizacji zjawisk społecznych.  

 

Wprowadzenie 

Jednym z fundamentów ustroju demokratycznego jest prawo każdego obywatela 

do wzięcia udziału w wyborach, zarówno jako głosujący bądź jako kandydat. 

Znaczenie wyborów,  poczynając od tych na szczeblu samorządowym w małej 

miejscowości, wpływających na lokalne społeczeństwo, a skończywszy na wyborach 

do władz centralnych w kraju – jest niebagatelne. Każdy obywatel, posiadając 

prawo głosu, ma poczucie, iż może wpływać na losy zarówno swoje, jak i całego 

kraju, kreując lepszą rzeczywistość. Wybory wzmacniają motywację do 

współuczestnictwa w aktywności obywatelskiej oraz partycypacji zarówno 

politycznej, jak i społecznej. Podczas tej lekcji przeanalizujesz wyniki wyborów 

prezydenckich w Polsce w roku 2005 oraz 2010 oraz zbadasz przyczyny otrzymanych 

wyników. 

Zadania 

1. Wejdź na portal ArcGIS Online dostępny pod adresem: www.arcgis.com i w 

górnym pasku wybierz zakładkę Galeria. Pojawi się strona z proponowanymi 

zasobami map i aplikacji zgromadzonych w serwisie ArcGIS Online. W 

http://www.arcgis.com/
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wyszukiwarce zasobów wpisz nazwę aplikacji:  Wybory 

prezydenckie 2005/2010 oraz zaznacz opcję szukania tylko 

aplikacji. Zatwierdź przyciskiem wyszukiwania w kształcie małej lupy. W 

wynikach wyszukiwania wybierz pierwszą aplikację, która przedstawia 

zestawienie dwóch map.  Otwórz aplikację. Przedstawia ona zestawienie 

wyników wyborów 

prezydenckich w roku 2005 

oraz 2010. W dolnym pasku 

aplikacji znajdują się 2 pola: 

Informacje o mapie oraz 

Synchronizuj mapy. W 

pierwszym polu można 

zmieniać rodzaj informacji 

opisujący mapę, gdzie do 

wyboru jest opis tekstowy, 

legenda lub zawartość 

warstw tworzących mapę. Drugie pole służy do synchronizacji widoku obu 

map. Zaznaczenie opcji Skala skutkuje tym, że wybór skali dla jednej mapy 

ustawia automatycznie tę samą skalę dla drugiej. Opcja Lokalizacja 

powoduje, że na obu mapach zawsze analizowany jest ten sam obszar. 

Zaznacz obie opcje synchronizacji map: Skala i Lokalizacja.  

 

 

2. Przed porównaniem wyników wyborów prezydenckich w roku 2005 oraz 2010 

odpowiedz na następujące pytania (odpowiedzi szukaj w rozdziale V 

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej znajdującej się po linkiem: 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/5.htm): 

 

 Jakie cztery przymiotniki opisują wybory prezydenckie w Polsce? Co one 

oznaczają? 

 Jakie warunki musi spełniać osoba kandydująca w wyborach 

prezydenckich? 

 Ile trwa kadencja prezydenta? 

 Ile głosów musi otrzymać kandydat, aby wygrać wybory prezydenckie? 

 Kto zarządza wybory prezydenckie w Polsce, a kto stwierdza ważność 

wyboru prezydenta? 

 Czy prezydent może sprawować inne funkcje polityczne?  

 Jakie uprawnienia posiada prezydent? 

 

3. Powróć do aplikacji. Który kandydat wygrał wybory prezydenckie w 2005 

roku? W których regionach Polski zdobył zdecydowaną przewagę? 

 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/5.htm
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4. Który kandydat zdobył większość głosów w stolicy w 2005 

roku? Informacje znajdziesz, klikając przyciskiem myszy na 

powierzchnię powiatu m.st. Warszawa warszawskiego. Wówczas pojawi się 

okno podręczne z informacjami na temat wyborów. 

 

Czy wiesz, że… W Polsce urząd prezydenta pojawił się wraz z wprowadzeniem 

ustroju republikańskiego, po I wojnie światowej. W roku 1952, wraz z 

wprowadzeniem komunizmu w Polsce, zniesiono urząd prezydenta, 

wprowadzając Radę Państwa. Urząd ten powrócił do kraju dopiero w 1989 r.  po 

upadku systemu komunistycznego. Nie zawsze jednak prezydent wybierany był 

przez obywateli w wolnych i powszechnych wyborach. W okresie 

międzywojennym wyborów dokonywał Sejm i Senat, działające 

jako Zgromadzenie Narodowe. Również w roku 1989 Wojciech Jaruzelski został 

wybrany prezydentem przez połączone izby parlamentu.  

 

5. Przeanalizuj rozkład głosów w dużych miastach Polski w 2005 roku. Jaką 

zależność zauważasz ? 

 

6. Który kandydat wygrał wybory prezydenckie w 2010 roku? Czy była to duża 

przewaga głosów? Oszacuj to na podstawie mapy, zaś informację 

potwierdzającą znajdź w Internecie. 

 

7. Która partia wygrała zdecydowanie w dużych miastach w 2010 roku? Czy 

była to ta sama, która zwyciężyła w 2005 roku? 

Czy wiesz, że… Pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był znany 

inżynier – hydrotechnik, profesor Politechniki w Zurychu, Gabriel Narutowicz. 

Wybór ten spotkał się z wieloma emocjami i  falami protestu centroprawicy, 

która była pewna swojej wygranej. Niestety Gabriel Narutowicz sprawował 

urząd zaledwie 5 dni, gdyż został zastrzelony podczas wernisażu w warszawskiej 

galerii „Zachęta”. Zabójcą był malarz Eligiusz Niewiadomski, mocno związany z 

nacjonalistycznymi ugrupowaniami. Został stracony w następnym roku po 

procesie. 

8. Przeanalizuj wyniki wyborów w swoim powiecie w roku 2005 i 2010. Czy 

preferencje wyborców zmieniły się w ciągu 5 lat? Jaka była frekwencja 

wyborców w Twoim powiecie?  

Uwaga: Dane dotyczące liczby głosów oddanych na poszczególnych 

kandydatów w roku 2005 zostały podane w %, zaś w 2010 – w liczbach. 

 

9. Można zauważyć, iż zarówno w 2005 roku jak i 2010 rywalizowali ze sobą 

kandydaci z tych samych partii. Wymień podobieństwa i różnice pomiędzy 

partią PiS a PO. Jak odniesiesz ich ideologię polityczną do przestrzennego 
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rozmieszczenia wyników wyborów w Polsce? Weź pod uwagę 

m.in. poziom urbanizacji, religijność, uwarunkowania kulturowe.  

 

Źródło: 

1. Esri data&maps 

2. http://pkw.gov.pl/ (źródło: Państwowa Komisja Wyborcza) 
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