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Przypadki Robinsona Crusoe 

Poziom znajomości GIS: podstawowy  

Narzędzia: ArcGIS Online  

Materiały (dane): Dostarczone wraz z lekcją w serwisie ArcGIS Online 

Cel: Zapoznanie się z możliwościami wykorzystania narzędzi systemów informacji 

geograficznej (GIS) podczas realizacji zajęć z języka polskiego. 

 

 

 

Wstęp 

 

Systemy informacji geograficznej (ang. GIS, Geograhic Information System)  

są narzędziem używanym codziennie przez tysiące specjalistów na całym świecie. 

Pozwalają one na gromadzenie, analizowanie i prezentację danych przestrzennych, 

czyli informacji, które możemy przypisać do określonej lokalizacji na kuli ziemskiej. 

Analitycy GIS eksplorują dane przestrzenne wykorzystując zaawansowane narzędzia. 

GIS może być jednak używany przez wszystkich i ta lekcja ma na celu wykorzystanie 

prostych narzędzi systemów informacji geograficznej do prezentacji miejsc i czasu 

akcji powieści „Przypadki Robinsona Crusoe” podczas lekcji języka polskiego. 

 

 

 
1. Zaloguj się do swojego konta z subskrypcją ArcGIS Online na stronie 

www.arcgis.com 

 

2. Otwórz aplikację Story Maps, dostępną pod adresem https://arcg.is/5jz8v  

w serwisie ArcGIS Online. 

3. Zapoznaj się z wyświetlaną na ekranie aplikacją. Zawiera ona slajdy prezentujące 

podróże Robinsona Crusoe, począwszy od ucieczki, która skończyła się rozbiciem 

statku w Yarmouth a skończywszy na dalekich podróżach do Indii, Chin oraz na 

Syberię. 

http://www.arcgis.com/
https://arcg.is/5jz8v
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4. Aby przejść do następnego slajdu, przewiń prezentację, trzymając kursor myszy 

nad polem z treścią po lewej stronie. Możesz również kliknąć w odpowiednie 

kółeczko na szarym pasku. 
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5. Aby uzyskać dodatkowe informacje z mapy, kliknij w zaznaczone na niej obiekty 

(punkty symbolizowane przez pinezki i krzyżyki oraz linie).  

 

6. Przejdź do następujących slajdów, a następnie odpowiedz na pytania: 

SLAJD: Pierwsza podróż morska 

Pytanie 1. W którym roku Robinson Crusoe odbył swoją pierwszą podróż morską?  

Ile razy wracał do Hull podczas swojego życia?  

SLAJD: Latające ryby 

Pytanie 2. W pobliżu którego archipelagu Robinson obserwował latające ryby?  

SLAJD: Pożar morza  

Pytanie 3. Na którym oceanie Robinson był świadkiem „pożaru morza”? Czy był on 

groźny dla załogi? 

SLAJD: Sierra Leone – handel z Murzynami 

Pytanie 4. Czy fakt, że Robinson Crusoe wraz z załogą mieli przybyć do Gwinei a przybili 

do wybrzeży Sierra Leone oznacza, że nastąpiła pomyłka w podróży? 

SLAJD: Decyzja o kolejnej podróży do Gwinei 
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Pytanie 5. W jakim wieku Robinson wypłynął w kolejną podróż? Do jakiego kraju miał 

się udać? Kto go namówił do tej podróży? 

WSKAZÓWKA: Aby dowiedzieć się więcej odnośnie wydarzeń, które miały miejsce w 

Londynie po powrocie z pierwszej podróży, przesuń widok mapy na Forster Memorial 

Park. Możesz wyszukać nazwę parku korzystając z okna wyszukiwania. 

SLAJD: Porwanie przez korsarzy mauryjskich 

Pytanie 6. Jaka była główna przyczyna dla której Robinson wraz z załogą zostali 

przechwyceni przez korsarzy? 

SLAJD: Niewola u Maurów w Sale 

Pytanie 7. Czym zajmował się Robinson w czasie niewoli u Maurów? 

SLAJD: Porwanie statku podczas połowu ryb z Maurem Mulejem i niewolnikiem Ksurym 

Pytanie 8. W jaki sposób Robinson przechwycił statek? Co zrobił z niewolnikiem 

Ksurym? 

Odpowiedzi do następnych pytań udziel na podstawie kolejnych slajdów. 

Pytanie 9. Które ze zwierząt afrykańskich spotkał Robinson z Ksurym podczas podróży 

na południe? 

Pytanie 10. Kogo spotkali Robinson z Ksurym w dalszej części podróży? Gdzie 

ostatecznie wylądowali? Jakie były losy ich obu na miejscu? 

Pytanie 11. Jaki był cel kolejnej podróży morskiej Robinsona? Gdzie miał dopłynąć? 

Pytanie 12. Gdzie ostatecznie skończył Robinson swoją podróż? Co się stało z resztą 

załogi? 

Pytanie 13. Gdzie znajdowała się wyspa, na której rozbił się Robinson? Ile lat na niej 

spędził? 

Pytanie 14. W jakim wieku Robinson Crusoe powrócił do rodzinnego Hull? Czy udało 

mu się spotkać z rodzicami? 

Pytanie 15. W jakich okolicznościach zginął Piętaszek? 

Pytanie 16. Jaki najdalszy zakątek świata odwiedził Robinson? Jaki był cel ostatniej 

podróży, do której się szykował? 


