
         
 

 

 

Odkrywając Afrykę 
 

 

 

Poziom nauczania: szkoła ponadgimnazjalna 

 

Poziom znajomości GIS: średnio zaawansowany 

 

Narzędzia: ArcGIS for Desktop 

 

Materiały (dane): Dostarczone wraz z lekcją 

 

Opis lekcji: Zapoznanie się z funkcjonowaniem środowiska przyrodniczego na obszarze 

Afryki oraz jego wpływem na życie człowieka. 

 

 

Część fizyczna 

 

1. Otwórz projekt ArcMap pt. Odkrywając Afrykę.mxd, a następnie wczytaj do niego 

Pakiet Warstw o nazwie Afryka. 

 

2. Pozostaw aktywne warstwy Rzeźba terenu i Wysokość n.p.m. (m). Otwórz tabelę 

atrybutów pierwszej z nich, a następnie przybliż widok mapy do zasięgu rekordu 

Lodowce za pomocą narzędzia Powiększ do. 

 

3. Na terenie jakich krajów znajdują się lodowce w Afryce? Twoim zadaniem będzie 

sprawdzenie, na jakiej wysokości bezwzględnej znajduje się najwyższy z nich (jest to 

jednocześnie najwyższe wzniesienie w Afryce).  

 



4. Odnajdź lokalizację najwyższego szczytu Afryki, a następnie określ jego wysokość 

bezwzględną. W tym celu: 

 

a. Stwórz Nowy Plik Shape i nazwij go Kilimandżaro. Typ obiektów ustaw jako 

Punkt. Rozpocznij jego edycję w pasku narzędziowym Edytor, a następnie z 

paska Edytor wybierz funkcję Utwórz Obiekty. Kliknij prawym przyciskiem 

myszy na mapę w dowolnym miejscu, a następnie z menu kontekstowego 

wybierz Współrzędne X,Y. W wyświetlonym oknie za pomocą symbolu strzałki 

skierowanej w dół, zmień jednostki na Stopnie, minuty, sekundy. Znajdź w 

Internecie dokładną lokalizację góry Kilimandżaro, a następnie wpisz ją w 

oknie Współrzędne X,Y. Na końcu naciśnij Enter. Wskazówka: współrzędne 

należy wpisywać oddzielając od siebie stopnie, minuty i sekundy spacjami, np. 

45 32 15 S. W pasku narzędziowym Edytor zakończ edycję. 

 

b. Na mapie pojawił się punkt reprezentujący szczyt Kilimandżaro. Jego 

symbolizacja została ustawiona domyślnie przez program i nie jest intuicyjna. 

Twoim zadaniem będzie jej zmiana. W tym celu wybierz lewym przyciskiem 

myszy symbol znajdujący się pod nazwą warstwy Kilimandżaro w tabeli 

zawartości. W wyszukiwarce wyświetlonego okna Selektor symboli wpisz 

hasło mountain, a następnie wybierz z listy symbol o tej samej nazwie i 

potwierdź swój wybór klikając Ok. 

 

c. Pozostało Ci nadanie stworzonemu obiektowi odpowiadającej mu etykiety. W 

tym celu otwórz tabelę atrybutów warstwy Kilimandżaro, a następnie z 

rozwijanego menu wybierz opcję Dodaj pole. W wyświetlonym oknie wpisz 

nazwę Nazwa, a typ pola ustaw jako tekstowy. Wybierz Ok. Aby wpisać nazwę 

szczytu do utworzonego pola Nazwa, uruchom ponownie tryb edycji warstwy. 

Następnie, wpisz nazwę szczytu w tabeli atrybutów i zakończ edycję. Wejdź 

we własności warstwy Kilimandżaro i uaktywnij zakładkę Etykiety. Jako pole 

etykiety wybierz stworzone przez siebie pole w tabeli atrybutów warstwy. 

Zmień rozmiar czcionki na 14. Zamknij okno własności warstwy. Kliknij 

prawym przyciskiem myszy na warstwę Kilimandżaro, a następnie z menu 

kontekstowego wybierz Etykietuj obiekty. Na mapie, w sąsiedztwie symbolu 

szczytu, powinna pojawić się jego nazwa. 



 

d. Obiektowi reprezentującemu najwyższy szczyt Afryki została nadana 

poprawna symbolizacja. Pozostało Ci odczytanie jego wysokości 

bezwzględnej. W tym celu przybliż mapę do skali 1:1000, a następnie 

używając narzędzia Identyfikuj znajdującego się w pasku narzędziowym 

Narzędzia, kliknij prawym przyciskiem myszy nieopodal szczytu 

Kilimandżaro. Czy wyświetlona wysokość odpowiada rzeczywistej wysokości 

bezwzględnej szczytu Kilimandżaro? Jak myślisz, jaka może być przyczyna 

zaistniałych różnic? 

 

  Aby zapoznać się z pojęciem rastra, przeczytaj rozdział 3.2.3 publikacji ‘GIS w 

badaniach przyrodniczych’, która jest dostępna pod adresem 

http://ocean.ug.edu.pl/~oceju/CentrumGIS/dane/GIS_w_badaniach_przyrodniczych_12_2.pdf 

 

 Czy wiesz że…? Szczyt Kilimandżaro został zdobyty po raz pierwszy w1889 r. podczas 

wyprawy niemieckiego kartografa, Hansa Meyera i jego przewodnika, Ludwiga 

Purtschellera. Co ciekawe, Kilimandżaro jest masywem górskim, który posiada trzy szczyty, 

z których najwyższy to Kibo, jednak umownie nazwa tego szczytu jest często uogólniana do 

nazwy całej góry. 

 

5. Co sprawia, że lodowce w Afryce położone są wyłącznie na obszarach powyżej 4000 

m n.p.m., podczas gdy w innych rejonach świata możemy je odnaleźć na terenach 

położonych na znaczniej niższych wysokościach bezwzględnych? Wskazówka: 

pozostaw włączone warstwy Średnia roczna temp. powietrza oraz Wysokość n.p.m., a 

następnie skorzystaj z narzędzia Zwiń w pasku narzędziowym Efekty 

 Czy wiesz że…? Według badań naukowców za kilkanaście lat lodowiec na 

Kilimandżaro może całkowicie zaniknąć. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na 

stronie: 

http://wyborcza.pl/1,75476,7230093,Kilimandzaro_topnieje.html 

 

6. Pozostaw aktywną warstwę Roczna Suma Opadów. Jaką zauważasz zależność w 

kształtowaniu się opadów na kontynencie afrykańskim? Wskazówka: włącz warstwę 

http://ocean.ug.edu.pl/~oceju/CentrumGIS/dane/GIS_w_badaniach_przyrodniczych_12_2.pdf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hans_Meyer
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Purtscheller
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Purtscheller
http://wyborcza.pl/1,75476,7230093,Kilimandzaro_topnieje.html


‘Siatka geograficzna’. Co decyduje o tym, że w południowej części Afryki roczne 

sumy opadów nie mają przebiegu równoleżnikowego? Wskazówka: włącz warstwę 

‘Prądy morskie’  

 

7. Pozostaw aktywną warstwę Roślinność. Jakie czynniki mają dominujący wpływ na 

rozmieszczenie typów roślinności na kontynencie afrykańskim? 

 

 Czy wiesz że…? Lasy równikowe (tropikalne) są obszarami, które cechuje jeden z 

najwyższych poziomów bioróżnorodności na Ziemi. Na 1 ha występuje tam  średnio ok. 200 

gatunków drzew. 

 

8. Pozostaw aktywną warstwę Jeziora, a następnie przejdź do zakładki Jezioro. Jak 

nazywa się zbiornik wodny przedstawiony na mapie? Oblicz jego powierzchnię. 

 

9. Skorzystaj z narzędzia Hiperłącze, wybierając je z paska narzędziowego Narzędzia, a 

następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na poligon przedstawiający zbiornik 

wodny. Wyświetli się strona przedstawiająca zmiany linii brzegowej jeziora od lat 60-

tych do końca XX w. Do jakiego okresu odnosi się powierzchnia jeziora, którą 

obliczyłeś? Znajdź w dowolnym źródle informację jaka jest obecna powierzchnia 

jeziora, a następnie oblicz, ile razy jest ona mniejsza obecnie? Wymień dwa czynniki, 

które miały i nadal mają wpływ na zmniejszanie się zasięgu jeziora. Jakie może mieć 

to skutki dla zamieszkującej te obszary ludności? 

 

 

10. Pozostaw aktywną warstwę Rurociągi i Państwa. Jak myślisz, co decyduje o 

rozmieszczeniu, przebiegu i długości rurociągów transportujących gaz i ropę? 

Wskazówka: wyświetl warstwy Gęstość zaludnienia  i Wydobycie surowców. 

 

11. Pozostaw aktywną warstwę Wydobycie surowców i Państwa. Na jej podstawie 

wymień trzy kraje, które Twoim zdaniem należą do OPEC.  

 



 Czy wiesz że…? Głównym celem Organizacji Krajów Eksportujących Ropę 

Naftową(OPEC) jest kontrola światowego rynku wydobycia ropy naftowej, a tym samym 

regulacji cen, związanych z jej eksportem i sprzedażą. Obecnie, do krajów OPEC należy 12 

państw, z których większość jest skupiona na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. 

Największym producentem i eksporterem ropy naftowej na świecie jest Arabia Saudyjska. 

 

 


