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Scena 
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1. Wybierz zakładkę Scena. 

Scena to „wirtualny globus”, gdzie możesz wizualizować wcześniej zebrane dane  
w środowisku 3D. 

 

 

 

 
 

2. Wybierz "Nowa scena". 

 

 

Tu wyświetlają się sceny wykonane  
w Twojej Instytucji 
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3. Po otworzeniu sceny w prawym górnym rogu kliknij . W zależności od 

zasięgu wybierz . 

 

 

 

4. Zapisz scenę. 
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5. Zmieniaj skalę wyświetlania. 

 

 

 

6. Konfiguruj panel podręczny. 

  

6.1. Wyszukaj piramidę Cheopsa – możesz wpisać adres lub nazwę miejsca. 

 

 

6.2. Wybierz odpowiednią mapę bazową, aby zobaczyć dokładny obrys piramidy. 

 

 

Widok początkowy 

Powiększ widok 

Pomniejsz widok 

Przesuwanie lub obrót w 3D 

Przesuwanie lub obrót w 3D wokół punktu centralnego 

Resetowanie kompasu 
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6.3. Ustaw światło dzienne. 

Ustaw dzisiejszą datę i godzinę. Zauważ, jak o tej porze jest widoczna piramida. Wykonaj 
animację. 

 

    
 

6.4. Wykorzystaj funkcję Analizuj. 

Mamy możliwość zmierzenia długości odcinka, powierzchni terenu oraz wykonania cięcia 
obiektów i profilu terenu. Aplikacja w czasie rzeczywistym pokazuje również poziomicę 
odpowiadającą położeniu kursora. 
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 Pomierz odcinek na mapie w wybranej jednostce. 

 

 

 

 

 

Analogicznie pomierz powierzchnię piramidy u jej podstawy (opis funkcji w rozdziale 
„Mapa”). 

• Wykonaj profil terenu. 

Narysuj lub wybierz spośród istniejących linii taką wzdłuż której ma przebiegać profil 
wysokościowy. Można dokonywać wyboru na podstawie jakich warstw ma zostać stworzony 
wykres. Ponadto na interaktywnym profilu można sprawdzić dokładną wysokość oraz 
odległość od początku profilu dla interesującego nas punktu. 

pomiar  
odcinka 

pomiar  
powierzchni 

tnij 
obiekty 

Pierwszy 
punkt  - 

kliknij 
kursorem  

Ostatni 
punkt  - 
kliknij 
kursorem  

Elevation 
Profile 
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6.5. Udostępnij scenę. 

Scenę możesz udostępnić innym osobom publicznie, przekazując link: 

 

      

 

Jeżeli chcesz udostępniać bezpośrednio tworzone sceny e-mailem lub korzystając z portali 
społecznościowych przed udostępnieniem nie zapisuj stworzonego projektu. 

Można udostępniać: 

 w wiadomości e-mail, klikając ikonkę   

 na portalach społecznościowych  lub   
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7. Utwórz aplikację internetową. 

 

Aby utworzyć aplikację internetową, kliknij . 

 

 

Jeżeli jest to twoja pierwsza aplikacja internetowa, wybierz opcję Szablony. 

 

7.1. Dodaj warstwę. 

Kliknij Dodaj warstwy, wpisz słowo kluczowe charakteryzujące warstwę, (np. „pustynie”)  
i dodaj warstwę do Sceny, klikając WYKONANO. 
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Kliknij na warstwę, aby zobaczyć jakie zawiera dane: 

 

 

 

7.2. Edytuj warstwę. 

Kliknij przycisk Edycja     
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Chcąc edytować istniejący obiekt na warstwie zaznaczamy   , 
a następnie element, który będzie podlegał edycji. Zaznaczony obiekt podświetla się na błękitno. 

Kiedy chcemy dodać nowy obiekt do warstwy wybieramy odpowiadającą mu warstwę i zaznaczamy 
go na mapie.  

 

8. Utwórz slajdy. 

Slajdy zawierają stan sceny. Stan to położenie kamery (lub zasięgu sceny), ustawienia światła 
dziennego, wybrana mapa bazowa i status kontroli widoczności w menu Warstwy. Po 
przejściu do innego widoku w scenie lub zmianie widoczności warstwy można kliknąć w slajd 
i przywrócić stan sceny zapisany wcześniej na slajdzie. 

Wybierz Slajdy, aby wykonać pierwszy slajd w scenie. 

 

 

Narzędzie zapamiętuje nie tylko kolejność i położenie obiektów w momencie przechwytywania 
kolejnych slajdów, ale również m.in. oświetlenie. 
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9. Zapisz Scenę, wykonaj aplikację i udostępnij znajomym. 

 

Zapoznaj się z lekcją „Łańcuchy górskie”, dzięki czemu lepiej poznasz Scenę 
https://edu.esri.pl/images/lekcjaGIS/Lancuchy_gorskie_100419.pdf 

 

 

 

Chcesz więcej informacji o Scenach? Zajrzyj na stronę internetową 
https://doc.arcgis.com/pl/arcgis-online/get-started/get-started-with-scenes.htm 
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Zasoby 
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1. Wybierz zakładkę Zasoby. 

 

 

 

 

 

W zakładce Moje zasoby znajdują się wszystkie utworzone przez Ciebie elementy. Typy 
elementu charakteryzują jakiego rodzaju jest element. Mogą występować: 

 Web Map – mapa, utworzona w zakładce Mapa; 
 Web Scene – scena, utworzona w zakładce Scena; 
 Feature Layer (hostowane) – warstwa, która została dodana do Twoich zasobów; 
 Web Mapping Application – aplikacja, która umożliwia pracę z mapami w szablonie 

aplikacji z konkretną funkcjonalnością, np. profil wysokościowy, Story Map Tour- 
mapa wycieczki ze zdjęciami. 

 

2. Przejdź do zakładki Ulubione. 

 

Ulubione - to zbiór wszystkich twoich ulubionych elementów (aby oznaczyć wybrany element 
jako ulubiony należy kliknąć "gwiazdkę"). 

 

 

Typ elementu 
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3. Przejdź do zakładki Moja Instytucja. 

 

Moja instytucja - to zbiór elementów Twojej Instytucji (szkoły). 

 

 

 

4. Przejdź do zakładki Living Atlas. 

 

Karta Living Atlas jest wyświetlana tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany do konta 
Instytucji. Zawiera aktualne i sprawdzone dane z całego świata. Są to: mapy, aplikacje, 
warstwy. 

 



ArcGIS Online 
 

Zespół Edukacji Esri Polska 
© by Esri Polska, lipiec 2021 

53 

 

 

Dowiedz się więcej o "Living Atlas of the World, czyli „żyjący” atlas świata Esri…" na stronie: 
https://www.arcanagis.pl/living-atlas-of-the-world-czyli-zyjacy-atlas-swiata-esri/ 

 

 Każda karta pozwala na przeglądanie i wyszukiwanie zasobów w danym obszarze. 
Wyświetlane karty oraz niektóre informacje i opcje zawarte na tych kartach zależą od typu konta 
(instytucji lub publiczne), od tego, czy użytkownik jest zalogowany i od jego uprawnień. 

 

 

 
 


