
         
 

 

 

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 społeczno-ekonomiczna 

 

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

Pakiet Warstw o nazwie Afryka. 

 

 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, jak obecnie nazywane jest jedno ze śródziemnomorskich 

państw leżących na Czarnym Lądzie. 

 

2. Włącz warstwę Światła miejskie. Wytłumacz ich przestrzenne zróżnicowanie na 

przykładzie Ameryki Północnej, Europy i Afryki. 



 

3. Włącz zakładkę Afryka, a następnie pozostaw aktywne warstwy Państwa i Miasta. 

Jaką dostrzegasz zależność w  rozmieszczeniu największych miast w Afryce? 

 

4. Odnajdź prawidłowości determinujące rozkład przestrzenny miast w Afryce. W tym 

celu: 

 

a) Pozostaw aktywne warstwy Afryka, Miasta oraz Rzeki. Korzystając z narzędzia 

Bufor w aplikacji ArcToolbox, stwórz bufory wokół wybrzeża Afryki (warstwa 

Afryka) oraz głównych rzek (warstwa Rzeki) o odległości 50 km. 

 

b) Za pomocą narzędzia Połącz w aplikacji ArcToolbox, połącz dwie powstałe 

warstwy. Utworzoną warstwę nazwij Bufor, a następnie dodaj ją do tabeli 

zawartości. 

 

c) Za pomocą narzędzia Wybierz  według położenia, z warstwy Miasta wybierz 

wyłącznie te miasta, które znajdują się w obrębie utworzonej warstwy Bufor. 

 

d) Wybrane miasta zostały zaznaczone i podświetlone na Twojej mapie. 

Wyeksportuje je do nowej warstwy, nazywając ją Miasta_bufor,  a następnie dodaj 

do tabeli zawartości. Otwórz tabelę atrybutów warstw Miasta oraz Miasta_bufor, a 

następnie oblicz jaki procent wszystkich największych miast położonych jest nad 

wybrzeżem Oceanów, rzek lub jezior. Jakie wnioski nasuwa otrzymany wyniki 

przeprowadzonej analizy? 

 

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

Afryki. Przykładowo, w Libii, gdzie większość ludności skupiona jest w północnej, 

nadmorskiej części kraju, woda do miast dostarczana jest z zasobów wód podziemnych 

znajdujących się na południu kraju za pomocą sieci rurociągów nazywanych Wielką 

Sztuczną Rzeką. Problem tkwi przede wszystkim w tym, że zasoby te są nieodnawialne i w 

niedalekiej przyszłości mogą ulec wyczerpaniu. Dlatego też, 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). Sprawdź na poniższej stronie, z jakimi problemami w tym 

kontekście zmaga się Egipt: 

http://www.atmosphere.mpg.de/enid/14c0053d81b188c643fd854be38bb7aa,0/2__Przewidyw

anie_przysz_o_ci/-_Przyk_ad__Egipt_3kf.html 

  

 

5. Przeanalizuj rozmieszczenie ludności miejskiej i wiejskiej w Afryce. W tym celu: 

 

a) Pozostaw aktywną warstwę Osadnictwo. Znajdź państwa, których ponad 50% 

ludności to ludność wiejska. Skorzystaj z narzędzia Wybierz Według Atrybutów i 

zbuduj zapytanie, w którym liczba ludności wiejskiej (kolumna RURAL) jest 

większa lub równa 50.  

 

b) Znajdź państwa, w których ponad 50% mieszkańców stanowi ludność miejska. 

Skorzystaj z narzędzia Wybierz Według Atrybutów i zbuduj zapytanie, w którym 

liczba ludności miejskiej (kolumna URBAN) jest większa lub równa 50%.  

 

c) Stosując metodę kartodiagramu, dokonaj symbolizacji za pomocą wykresu 

kołowego ukazując tym samym proporcje między liczbą ludności wiejskiej i 

miejskiej (rural/urban). Jaką widzisz zależność w kształtowaniu się tych proporcji 

między poszczególnymi krajami kontynentu afrykańskiego? 

 

 Czy wiesz że…? Afryka jest najmniej zurbanizowanym spośród wszystkich 

kontynentów. Współczynnik urbanizacji, czyli stosunek liczby ludności mieszkającej w 

miastach do ogólnej liczby ludności kontynentu, wynosi ok. 39%. 

 

6. Korzystając z narzędzia Zwiń znajdującego się w pasku narzędziowym Efekty, 

sprawdź, czy istnieje korelacja między wartością PKB a poziomem umiejętności 

pisania i czytania w poszczególnych Państwach. Wskazówka: skorzystaj z warstwy 

‘Liczba osób potrafiących pisać i czytać’. 

 

http://www.atmosphere.mpg.de/enid/14c0053d81b188c643fd854be38bb7aa,0/2__Przewidywanie_przysz_o_ci/-_Przyk_ad__Egipt_3kf.html
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/14c0053d81b188c643fd854be38bb7aa,0/2__Przewidywanie_przysz_o_ci/-_Przyk_ad__Egipt_3kf.html


 Czy wiesz że…? PKB (Produkt Krajowy Brutto) jest jednym z mierników dochodu 

narodowego krajów. Określa sumaryczną wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w 

danym kraju, w określonym odstępie czasu (najczęściej roku), szacowaną w dolarach 

amerykańskich. Jednym ze wskaźników określających poziom rozwinięcia gospodarki 

państw na świecie jest PKB per capita, czyli wartość PKB przypadająca na jednego 

mieszkańca danego kraju. 

 

 


