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Obliczenie wybranych elementów demograficznych  

z Arcade 

Poziom znajomości GIS: średniozaawansowany 

Narzędzia: Przeglądarka internetowa 

Materiały (dane): Dostarczone wraz z lekcją 

Cel: Zapoznanie się z możliwościami ArcGIS Online jak również ze środowiskiem 

programistycznym – językiem Arcade.  

 

Wprowadzenie 
 

W Polsce w latach 2005-2016 liczba ludności była pod wpływem bardzo małego, 

a w niektórych latach nawet ujemnego przyrostu naturalnego - przewagi liczby 

zgonów nad liczbą urodzeń. Wielkość przyrostu naturalnego zależy od stopnia 

rozwoju gospodarczego – im wyższy poziom rozwoju państwa, tym niższy przyrost 

naturalny. 
 

 

1. Wejdź na stronę https://arcg.is/1raSzm0  

2. Po otwarciu strony internetowej ukaże się mapa z jedną warstwą tematyczną 

Województwa. 

 

 

https://arcg.is/1raSzm0
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3. Zapoznaj się z mapą, klikając na województwo do którego należysz. Po 

kliknięciu, ukaże się tzw. okno podręczne.  

Pytanie 1 Jakie dane zawiera okno podręczne? 

 

 

 

4.  Oblicz współczynnik przyrostu naturalnego i wykonaj wizualizację na mapie. 

 

 

Czy wiesz, że… Współczynnik przyrostu naturalnego jest wartością względną, obliczony 

jako stosunek różnicy liczbą urodzeń i liczbą zgonów do liczby ludności w danym okresie, 

wyrażony w promilach (‰). 

𝑊 =
𝑈 − 𝑍

𝐿
1000 

 

Do obliczenia współczynnika przyrostu naturalnego wykorzystamy język 

programowania Arcade – jest to język napisany do użytku na platformie ArcGIS. 

Dzięki niemu można wykonać m.in. obliczenia matematyczne. 

a) Najedź kursorem myszki na warstwę i kliknij na ikonę Symbolizacji . 

Następnie rozwiń listę opcji Wybierz atrybut do przedstawienia, wybierając 

Nowe wyrażenie. 
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b) Zamień nazwę Niestandardowy na Współczynnik przyrostu naturalnego. W 

oknie Wyrażenie będziemy pisać skrypt, który policzy w/w współczynnik, 

korzystając z Wartości globalnych po prawej stronie.  

 

c) Wybierz (klikając) z Wartości globalnych Pole: Urodzenia $feature.urodzenia, a 

następnie na klawiaturze kliknij minus „-‘’. Spójrz na wzór współczynnika 

przyrostu naturalnego i zastanów się jakie pola należy następnie użyć. 

Następnie kliknij OK i GOTOWE. 
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Pytanie 2 Wskaż województwo o najmniejszym i największym współczynniku przyrostu 

naturalnego. Co ma wpływ na wysokość współczynnika? 

a) Kliknij na ikonę Legenda , aby sprawdzić wielkości jakie 

reprezentują diagramy na mapie. 
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