
         
 

 

 

Mapa i jej elementy 

 
 

 

Poziom nauczania: szkoła ponadgimnazjalna 

 

Poziom znajomości GIS: początkujący 

 

Narzędzia: ArcGIS for Desktop 

 

Materiały (dane): Dostarczone wraz z lekcją 

 

Opis lekcji: Zapoznanie się z pojęciem mapy i odwzorowania kartograficznego. 

Przedstawienie najważniejszych elementów i cech mapy. 

 

 

1. Otwórz projekt Mapa i jej elementy w aplikacji ArcGlobe. Za pomocą narzędzia 

Nawiguj w pasku narzędziowym Narzędzia, obracaj globem aby dobrze przyjrzeć się 

warstwie Państwa, która jest na nim udrapowana. 

  

2. Zminimalizuj aplikację ArcGlobe do paska zadań Windows, a następnie Otwórz 

projekt Mapa i jej  elementy w aplikacji ArcMap. Wczytaj pakiet warstw Państwa do 

ramki danych Świat. 

 

3. Włącz warstwę Państwa. Wyświetli się mapa polityczna świata. Użyj narzędzia Pełny 

zasięg znajdującego się na pasku narzędziowym Narzędzia. Sprawdź jaki jest układ 

współrzędnych mapy we Własnościach Ramki Danych Świat. W jakim układzie 

współrzędnych przedstawiona jest aktualnie wyświetlana mapa? Jaki dostrzegasz 

różnice w prezentacji warstwy Państwa w aplikacjach ArcGlobe oraz ArcMap? Czym 

są one spowodowane? 



 

4. We Własnościach Ramki Danych Świat, w zakładce Układ Współrzędnych, odszukaj 

folder World (znajdują się tutaj układy współrzędnych geograficznych zaprojektowane 

do przedstawiania całego świata) w kategorii układów współrzędnych 

odwzorowanych. Przesuń okno Właściwości Ramki Danych w ten sposób, aby 

odsłonić Okno Widoku Danych, a następnie za pomocą podświetlania wybranych 

przez Ciebie układów i potwierdzania swojego wyboru za pomocą przycisku Zastosuj, 

prześledź, w jaki sposób zmienia się obraz świata na mapie. Jak myślisz, z czego 

wynikają te zmiany? 

 

 Czy wiesz że…? Tradycyjna orientacja mapy, gdzie północ znajduje się u góry, 

a południe na dole, jest wyłącznie kwestią umowną. Istnieją również tzw. mapy o 

orientacji południowej, gdzie półkula południowa znajduje się u góry mapy, zamiast 

w jej dolnej części. Przykład takiej „odwróconej” mapy Europy znajdziesz pod 

adresem: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/65/Rotated_map_of_Europe.png 

Zagadnienie „odwróconych” map jest również związane ze słynną fotografią Ziemi 

„Blue Marble”, wykonaną ze statku kosmicznego Apollo 17, gdzie pierwotnie biegun 

południowy znajdował się w górnej części zdjęcia. 

 

5. Powróć do pierwotnego układu współrzędnych geograficznych (WGS84). Aby lepiej 

przyjrzeć się położeniu równoleżników i południków w tym układzie współrzędnych, 

utwórz siatkę kartograficzną. Wejdź w zakładkę Widok Kompozycji i użyj narzędzia 

Pełny zasięg. W jakim odstępie od siebie przedstawione są na mapie równoleżniki i 

południki? Wskazówka: użyj narzędzia ‘Powiększ’ z paska narzędziowego 

Kompozycja. 

 

   Czy wiesz że…? Siatką geograficzną nazywamy umowne położenie 

równoleżników i południków na kuli ziemskiej, zaś siatką kartograficzną ich układ 

na płaszczyźnie mapy, czyli po zastosowaniu wybranego odwzorowania 

kartograficznego. Siatka kartograficzna jest zatem obrazem siatki geograficznej 

przedstawionym na płaszczyźnie mapy. Przegląd najczęściej wykorzystywanych 

siatek kartograficznych znajdziesz pod adresem:  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/65/Rotated_map_of_Europe.png


http://www.gisplay.pl/kartografia/siatki-kartograficzne/odwzorowania-

kartograficzne.html 

  

6. Przybliż mapę do zasięgu Polski przy użyciu narzędzia Powiększ, pozostając w 

Widoku Kompozycji. Jak widzisz, w tym odwzorowaniu Polska jest bardziej 

rozciągnięta wzdłuż równoleżników niż standardowo przedstawiane jest to na mapach 

przedstawiających wyłącznie nasz kraj. Twoim zadaniem będzie zamiana 

odwzorowania kartograficznego wyświetlanej mapy na układ współrzędnych 

kartograficznych obowiązujący na mapach małoskalowych przedstawiających Polskę, 

czyli PUWG 1992. W tym celu wejdź we Właściwości ramki danych Świat, a 

następnie aktywuj zakładkę Układ Współrzędnych. W wyszukiwarce układów 

współrzędnych wpisz Poland, rozwiń folder Układ współrzędnych odwzorowanych  

National Grids  Europe, a następnie wybierz układ ETRS 1989 Poland CS92. 

Potwierdź swój wybór klikając Ok. Z paska narzędziowego Narzędzia wybierz Pełny 

Zasięg. Czy Twoim zdaniem to odwzorowanie kartograficzne jest odpowiednie do 

przedstawienia mapy całego świata? Uargumentuj swoją odpowiedź. 

 

 Czy wiesz że…? Żadne odwzorowanie kartograficzne, czyli przedstawienie 

Ziemi na płaszczyźnie, nie pozwala na zachowanie wszystkich relacji 

geometrycznych, które ją opisują. Dlatego też, wyróżniamy odwzorowania 

wiernokątne, wiernopowierzchniowe i wiernoodległościowe. Zastanów się, do jakich 

celów można wykorzystać właściwości poszczególnych z nich podczas korzystania z 

map. 

 

7. Powróć do Widoku danych. Uaktywnij ramkę Polska, a następnie wczytaj pakiet 

warstw Polska.. W pasku narzędziowym Standardowy ustaw skalę mapy na 1 : 4 

000 000, a następnie na 1: 3 000 000. Jak nazywa się skala zapisana w taki sposób? 

Dlaczego po zmianie skali Polska jest przedstawiona jako większa? Która skala – 1: 

4 000 000 czy 1: 3 000 000 - jest większa? 

 

8. Wróć do skali 1: 4 000 000, a następnie włącz warstwę Miasta. Z paska 

narzędziowego Narzędzia wybierz narzędzie Zmierz i sprawdź jakie są rzeczywiste 

odległości między Koszalinem i Siedlcami, Olsztynem i Świdnicą oraz Rzeszowem i 

Ełkiem. Obliczone odległości wyraź w kilometrach. 

http://www.gisplay.pl/kartografia/siatki-kartograficzne/odwzorowania-kartograficzne.html
http://www.gisplay.pl/kartografia/siatki-kartograficzne/odwzorowania-kartograficzne.html


 

9. Pozostaw aktywne warstwy Polska, Miasta i Obszary zurbanizowane. Która z dwóch 

ostatnich warstw, przedstawiona jest za pomocą punktów, a która za pomocą 

poligonów? Która warstwa Twoim zdaniem lepiej prezentuje się na mapie Polski 

przedstawionej w skali 1:6 000 000, a która w skali 1:1 000 000? Która z warstw 

charakteryzuje się większym stopniem generalizacji? 

 

10. Zmień skalę mapy na 1:1 000 000. Następnie, kliknij prawym przyciskiem myszy 

warstwę Miasta, a następnie z menu kontekstowego wybierz widoczny zakres skali  

ustaw skalę maksymalną. Powtórz tę czynność, ustawiając tym razem skalę 1:1 

000 000 jako skalę minimalną w odniesieniu do warstwy Obszary zurbanizowane. 

Zmieniaj skalę mapy w zakresie od 1:100 000 do 3:000 000. Jakie zmiany zauważasz? 

 

11. Skala mapy, poza postacią mianowaną, może być również przedstawiona za pomocą 

podziałki liniowej. W aplikacji ArcMap można ją utworzyć w Widoku kompozycji. 

Pozostaw włączoną warstwę Polska i w widoku kompozycji z górnego paska menu 

wybierz Wstaw  Podziałka liniowa. W wyświetlonym oknie wybierz pierwszą 

podziałkę liniową, a następnie kliknij Ok. 

 

 

12. Jednym z podstawowych elementów każdej mapy jest legenda. Wstaw legendę w 

Widoku Kompozycji uwzględniając jedynie warstwę Miasta. 

 

13. Wstaw tytuł „Mapa miast Polski” oraz strzałkę północy. 

 

14. Czy stworzona przez Ciebie mapa należy do grupy map ogólnogeograficznych, czy 

tematycznych. Wymień trzy przykłady map tematycznych. 

 

15. Powróć do Widoku danych. Wyobraź sobie, że jesteś odpowiedzialny za zaplanowanie 

i organizację jednodniowej wycieczki klasowej ze schroniska nad Morskim Okiem na 

Rysy. Twoim zadaniem będzie stworzenie profilu hipsometrycznego terenu, po 

którym będzie poruszać się grupa. Profil taki standardowo wykonuje się na podstawie 

mapy poziomicowej (np. topograficznej). Systemy informacji geograficznej 

umożliwiają tworzenie profili wysokościowych również na podstawie Numerycznego 

Modelu Terenu (NMT). Otwórz zakładkę Tatry, a następnie z paska narzędziowego 

Standardowy wybierz Dodaj Dane  Add Data from ArcGIS Online. W 



wyszukiwarce wyświetlonego okna wpisz OpenStreetMap, wybierz symbol lupy aby 

przeszukać zasoby serwisu ArcGIS Online, a następnie Dodaj wyszukaną mapę 

bazową (OpenStreetMap) do Twojego projektu w aplikacji ArcMap. Dodaną mapę 

bazową przesuń w tabeli zawartości nad warstwę NMT. Wyłącz pozostałe warstwy w 

tabeli zawartości. 

 

16. Otwórz pasek narzędziowy 3D Analyst (Górne Menu  Dostosuj  Paski 

narzędziowe  3D Analyst). Upewnij się, że na pasku w rozwijanej liście widnieje 

warstwa NMT, a następnie wybierz narzędzie Interpoluj linię. Następnie zwektoryzuj 

odcinek szlaku między schroniskiem w Morskim Oku a Rysami (zaznaczony na mapie 

bazowej szarą, przerywaną linią). Aby skończyć wektoryzację, naciśnij szybko dwa 

razy lewy przycisk myszy. Na mapie powinna pojawić się linia krzywa reprezentująca 

wybrany odcinek szlaku. Z paska narzędziowego 3D Analyst wybierz narzędzie 

Wykres profilu. Z wyświetlonego profilu hipsometrycznego, odczytaj, jaka jest 

deniwelacja oraz długość planowanej trasy. Zastanów się, do jakich innych celów 

można wykorzystać informacje zawarte na profilach wysokościowych. 

 

 Czy wiesz że…? Jeden z typów profilu topograficznego (hipsometrycznego, 

wysokościowego) stanowi profil kazualny, który jest wzbogacony o różne, dodatkowe 

informacje związane ze środowiskiem terenu, do którego się odnosi. Pozwala to na 

przedstawienie na jednym wykresie wielu zależności między elementami środowiska 

danego obszaru.  

 

17. Poza różnicą bezwzględnych wysokości oraz długością szlaku, z punktu widzenia 

organizatora wycieczki, zainteresować powinieneś się również wielkością spadków 

terenu (%) planowanej drogi. Stwórz mapę spadków terenu za pomocą narzędzia 

Spadki, znajdującego się w aplikacji ArcToolbox (ArcToolbox  Spatial Analyst  

Spadki). Utworzoną warstwę nazwij Spadki i dodaj ją do tabeli zawartości. 

 

18. Symbolizacja stworzonej warstwy nie jest intuicyjna, jednak warstwa Spadki nie 

będzie używana w następnych krokach do wizualizacji kartograficznej, dlatego też 

może pozostać w obecnej postaci. Powtórz czynności, które wykonałeś rysując profil 

hipsometryczny, aby dowiedzieć się jakie największe nachylenie terenu znajduje się 

na planowanej trasie wycieczki. Czy takie nachylenie można przebyć swobodnie, 



podczas wspinaczki bez użycia rąk? Krótką relację z podejścia na Rysy od strony 

Morskiego Oka może zobaczyć pod tym adresem: 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=_s6nUbPh59I 

 

 Czy wiesz że…? Mapa bazowa (ang. basemap) to mapa rastrowa, którą można 

otworzyć w większości aplikacji GIS np. za pomocą protokołu WMS. W aplikacji 

ArcMap możesz otwierać mapy bazowe bezpośrednio z serwisu ArcGIS Online 

(www.arcgis.com) lub też za pomocą protokołu WMS podczytując je z innych portali 

udostępniających serwisy mapowe, np. http://mapy.geoportal.gov.pl/imap. Więcej 

informacji o protokole WMS znajdziesz pod adresem: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Service 
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