
4. Włącz warstwę Kontynenty, a następnie 
otwórz zakładkę Europa. Znajdź dwie europej-
skie stolice - jedną wysuniętą najbardziej na za-
chód i drugą wysuniętą najbardziej na wschód 
Europy. Stolicami jakich państw są te miasta? 
Za pomocą narzędzia Zmierz odczytaj jaka jest 
między nimi odległość.

5. Wyłącz warstwę Kontynenty i Stolice, 
a następnie wróć do pełnego zasięgu mapy. 
W tym etapie lekcji Twoim zadaniem będzie 
sporządzenie mapy przedstawiającej liczbę 
ludności państw świata. Dokonaj symbolizacji 
dla warstwy Państwa. Wybierz podział na 
7 klas oraz wartości graniczne: 10000, 100000, 
1000000, 10000000, 100000000, 1000000000, 
1306313812

6. Jaką metoda prezentacji kartogra� cznej 
została przez Ciebie użyta w celu przygotowa-
nia mapy liczby ludności świata?

7. Jakie dwa państwa znajdują się w ostat-
nim przedziale klas liczby ludności? Czy stolice 
tych państw są najludniejszymi stolicami świa-
ta?

8. Aby wnieść więcej treści na przygoto-
waną przez Ciebie mapę, przeprowadzisz teraz 
symbolizację dla stolic przedstawiającą liczbę 
ich mieszkańców. Wynikiem twojej pracy będą 
specjalnie przygotowane sygnatury 
punktowe, których wielkość będzie od-
powiadała liczbie ludności tych miast. 
Ustal rozmiar symbolu 

Stolice państw

Poziom nauczania: szkoła ponadgimnazjalna

Poziom znajomości GIS: średniozaawansowany

Narzędzia: ArcGIS Desktop

Materiały (dane): Dostarczone wraz z lekcją

Opis lekcji: Analiza przestrzennego rozmieszczenia stolic państw świata oraz ich identy� kacja pod względem liczby ludności 
mieszkańców. Użycie narzędzi ArcGIS w celu sporządzenia mapy liczby ludności państw świata wraz z odpowiednią symboliza-
cją ich stolic. Zapoznanie z metodą zapytania przestrzennego.

Wprowadzenie

Stolice od zawsze odgrywały ważną rolę w ży-
ciu społecznym, gospodarczym i politycznym. 
Są one ośrodkami, w którym podejmowane są 
kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania 
poszczególnych państw. Pełnią wiele funkcji, 
z czego najważniejszą jest administracyjno-po-
lityczna. Wykonując poniższe zadania przyj-
rzysz się bliżej przestrzennemu zróżnicowaniu 
liczby ludności światowych stolic. W tym celu 
utworzysz m.in. specjalną mapę.

Zadania

1. Otwórz aplikację ArcMap i w oknie Uru-
chom aplikację wybierz projekt Stolice państw. 
Ustaw domyślną geobazę o nazwie Stolice 
państw. 

2. Po otwarciu projektu Państwa wyświetli 
się mapa z podziałem administracyjnym świata 
i stolicami państw. Korzystając z tabeli atrybu-
tów sprawdź ile obiektów zostało przypisanych 
warstwie Państwa. Z czego wynika różnica 
między liczbą obiektów w tabeli atrybutów, 
a rzeczywistą liczbą państw na świecie? 

3. Stolica którego państwa posiada naj-
większą liczbę ludności? Sprawdź, sortując 
dane w odpowiedniej kolumnie warstwy Stoli-
ce.



od 2 do 10 i wybierz manualny podział na 
5 klas, z następującymi wartościami granicz-
nymi: 100000, 1000000, 10000000, 23260000. 
Pamiętaj o usunięciu zbędnych zer i ustawieniu 
separatora tysięcy. 

9. Czy największe stolice leżą w państwach 
o największej liczbie ludności? Czy widzisz 
jakąś prawidłowość?

10. W jakim przedziale znajduje się Warsza-
wa? Przyjrzyj się liczbie ludności innych stolic 
europejskich. Czy według Ciebie stolica Polski 
jest jedną z większych stolic na starym konty-
nencie?

11. W tym punkcie lekcji Twoim zadaniem 
będzie dokładne sprawdzenie, którą co do wiel-
kości liczby mieszkańców stolic europejskich 
jest Warszawa. Niestety w tabeli atrybutów do 
stolic nie ma dołączonego pola z nazwą konty-
nentu na którym znajduje się dane miasto, dla-
tego też aby w celu analizy wybrać wyłącznie 
miasta Europy, posłużysz się metodą Selekcji 
według położenia. Następnie sortuj wyselek-
cjonowane w tabeli atrybutów rekordy według 
liczby ludności. 

Źródła:

1. Esri Data & Maps


