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Podstawowe zagadnienia GIS i metody prezentacji 

kartograficznej 

Poziom znajomości GIS: średniozaawansowany  

Narzędzia: ArcGIS Online  

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

Cel: Zapoznanie się ze specyfiką pracy w prostej aplikacji GIS, poznanie 

podstawowych założeń GIS-u oraz wybranych metod prezentacji kartograficznej. 
 

 
 

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 wprowadzenie 
uczniów w świat systemów informacji geograficznej. 

 
 

 
1. Zaloguj się do swojego bezpłatnego konta ArcGIS Online na stronie 

www.arcgis.com 

 

2. Otwórz mapę  lekcje edu.esri.pl – Wprowadzenie do GIS i metod prezentacji 

kartograficznej dostępną pod adresem http://arcg.is/Gjn5W w serwisie ArcGIS 

Online. 

 

 

Wskazówki dotyczące obsługi serwisu ArcGIS Online znajdziesz w naszym zasobie 

w lekcji pt. Mapa cyfrowa, czyli mapa na komputerze  

 

 

3. Przyjrzyj się wyświetlanej na ekranie mapie. Jest to tzw. mapa bazowa, która służy 

jako podkład do innych informacji nanoszonych na mapę. Użyj myszy, aby 

zmienić skalę (przy użyciu scrolla lub dwukliku lewym klawiszem myszy) i zasięg 

przestrzenny wyświetlanej mapy. 

 

http://www.arcgis.com/
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4. Z panelu górnego wybierz opcję Zakładki i wskaż na liście element Polska. 

 

 

Mapa zostanie wyświetlona w skali i zakresie przestrzennym obejmującym cały kraj. 

 

Pytanie: Na czym polega działanie zakładek przestrzennych? 

Odpowiedź: Zakładki przestrzenne służą do wyświetlania wcześniej zdefiniowanego 

fragmentu mapy. 

5. W panelu bocznym umieszczonym z lewej strony wyświetlana jest zawartość 

mapy. Aktualnie oprócz mapy bazowej (nazwa Topograficzna) wyświetlane są 

również 2 inne elementy – edu.esri.pl Miasta oraz edu.esri.pl Województwa 

 

Są to tzw. warstwy mapy (ang. Layers). Praca w oprogramowaniu GIS opiera się na 
warstwach tematycznych. W każdej z warstw znajduje się inny zestaw danych np. 

warstwa z granicami krajów, warstwa z ich stolicami oraz trzecia warstwa – główne 
drogi biegnące przez terytorium danego państwa. Każda z warstw może być 

analizowana oddzielenie, ale największą zaletą GISu jest możliwość badania 
zależności pomiędzy danymi z poszczególnych warstw. 
 

 

6. Zaznacz kwadrat przy warstwie edu.esri.pl Województwa, aby wyświetlić tę 

warstwę. Na mapę bazową zostały „naniesione” granice województw w Polsce. 

 

7. Zaznacz kwadrat przy warstwie edu.esri.pl Miasta, aby wyświetlić tę warstwę. Na 

mapę bazową zostały „naniesione” punkty (kropki) oznaczające lokalizację 

wszystkich miejscowości w Polsce, które posiadają status miasta. W kolejnym 
kroku sam dodasz trzecią warstwę tematyczną do wyświetlanej mapy. 

 

 

 

 

 

 



 
Podstawowe zagadnienia GIS i 

metody prezentacji kartograficznej 
Lekcja z Edu.esri.pl 

Autor: Zespół Edukacji Esri Polska / Education Team Esri Poland 

© by Esri Polska Ltd., 2018 

Strona 3 

 
 

 

 

8. Na pasku górnym kliknij w ikonę Dodaj i wybierz z listy opcje Wyszukaj warstwy 

tematyczne 

9. Na górze panelu dodawania warstw wybierz z rozwijanej listy opcję ArcGIS Online  
i wpisz poniżej frazę „rzeki polski”. Kliknij plus w prawym dolnym rogu, pod nazwą 

znalezionej warstwy, aby dodać do mapy wyszukany element utworzony przez 
EduEsriPL 
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10. Wybierz strzałkę znajdującą się na lewo od napisu ArcGIS Online, aby wrócić do 

panelu zawartości mapy. Znajdują się w niej teraz 3 warstwy tematyczne i mapa 
bazowa. 

11. Wybierz ikonę  Pokaż legendę mapy, aby wyświetlić objaśnienia 

użytych symboli. 

 

W legendzie zaprezentowano listę warstw i sygnatur użytych do wizualizacji danych 
znajdujących się w poszczególnych warstwach. Sygnaturą nazywamy w kartografii 

symbol, który został użyty do zaprezentowania na mapie danych w formie graficznej.  
 

 
 

 
 

Czy wiesz, że…? W kartografii wyróżniamy wiele podziałów na typy danych. 

Jednym z nich jest podział na podstawie odniesienia przestrzennego danych. 
Wyróżniamy wtedy dane o odniesieniu punktowym, liniowym i powierzchniowym. 

Jeżeli dane odnoszą się do specyficznego punktu w przestrzeni geograficznej np. 

lokalizacja szkoły czy sklepu, to mówimy o danych punktowych. Jeżeli obiekt ma 
kształt linii np. rzeka, droga to są to dane liniowe. Jeżeli obiekt ma kształt wieloboku 

(poligonu) to są to dane powierzchniowe (poligonowe). 

 

 
Pytanie: W legendzie znajdują się 3 typy danych. Czy potrafisz przyporządkować 

warstwy do typów? 

Odpowiedź: Dane punktowe (edu.esri.pl Miasta), liniowe (Rzeki_Polski) i 
powierzchniowe/poligonowe (edu.esri.pl Województwa) 
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12. Wróć do panelu zawartości mapy klikając w przycisk  Pokaż 

zawartość mapy. 

13. Wyłącz wyświetlanie warstw Rzeki_Polski oraz edu.esri.pl Miasta klikając w 

niebieski kwadrat na lewo od nazw warstw. 
 

 

W kolejnych krokach poznasz podstawowe metody prezentacji kartograficznej, czyli 
metody przedstawiania danych na mapach. 

 

14. Najedź kursorem myszy na nazwę warstwy edu.esri.Województwa i wybierz ikonę 

Zmień styl. 

 
 
 

15. W punkcie 1 rozwiń listę i wybierz Liczba ludności w wieku 0-14 lat 

 
Informacja o liczbie mieszkańców w grupie wiekowej 0-14 lat jest teraz wyświetlana 

w formie kartogramu. Jest to metoda prezentacji kartograficznej, w której wartość 

zjawiska jest wizualizowana poprzez różne kolory lub natężenie jednego koloru. 
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Wykres wyświetlony w lewym dolnym rogu mapy nazywamy skalą barwną. 

Prezentuje ona jakie kolory zostały przypisane do poszczególnych wartości zjawiska 

(w tym przypadku liczby ludności w wieku 0-14 lat). Kolor jasnozielony przypisano do 

województw o najniższej liczbie ludności z tej grupy wiekowej, a kolor granatowy – do 

tych  o najwyższej liczbie. 

 

 
 

Pytanie: Jaka jest liczba osób w wieku 0-14 lat w Twoim województwie. 

 
Odpowiedź: Kliknij lewym klawiszem myszy na swoje województwo i odczytaj wartość 
z okna podręcznego. 

 

 

16. W panelu bocznym z lewej strony wybierz opcję Liczności i ilości (rozmiar).  

 
 

Zmieniona zostaje metoda prezentacji i teraz dane wyświetlane są w formie 

kartodiagramu. Kartodiagram przy użyciu wielkości wybranej figury 

geometrycznej (najczęściej koła) przedstawia wielkość prezentowanego 

zjawiska. 
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Dane liczbowe np. o liczbie ludności, maksymalnej dopuszczalnej prędkości 

na drodze czy godzinie otwarcia sklepu oraz dane tekstowe np. nazwa 

sklepu, typ lasu czy nazwa rzeki są przechowywane w systemach GIS w 

postaci tzw. Tabeli atrybutów. Często tabele te są bardzo rozbudowane. W 

analizach GIS do przechowywania danych używane są też bazy danych. 

 

 

17. Kliknij przycisk Gotowe, aby zaakceptować zmiany bądź Anuluj, żeby odrzucić 

zamiany wprowadzone w sposobie wizualizacji. 

18. Wyłącz wyświetlanie warstwy edu.esri.pl Województwa i włącz warstwę 

edu.esri.pl Miasta 

19. Przejdź do narzędzia Filtr w warstwie tematycznej zawierającej lokalizację miast 
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20. Nie wszystkie punkty zaznaczone na mapie symbolizują miasta. Niektóre z nich 

reprezentują miejscowości bez praw miejskich. Aby wyświetlić tylko miasta, 

zastosujemy filtr.  

 

Po lewej stronie znajduje się rozwijalna lista atrybutów (atrybuty to informacje 

o obiektach warstwy stanowiące nazwy kolumn tabeli atrybutów). Wybierz 

atrybut “TYP”. Środkowe pole zawiera listę operatorów logicznych. Pozostaw 

domyślny operator “wynosi”. Z prawej strony znajduje się lista dostępnych 

wartości atrybutów. Po zaznaczeniu opcji “unikalne” pod ostatnim polem 

wybierz z listy wartość 96. Następnie kliknij “Zastosuj filtr”. 

 
 

21. Przejdź do ustawień stylu w warstwie tematycznej zawierającej lokalizację miast 

 
 

Każde z miast jest aktualnie zaprezentowane jako osobny punkt na mapie. Obiektów 

jest bardzo dużo przez co obraz jest słabo czytelny. Zmienimy teraz sposób 

prezentacji na taki, który pokaże gdzie występuje największe nagromadzenie miast. 

 

22.  W punkcie 2 wybierz styl o nazwie Mapa skupień (Heat Map) 
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Rozmieszczenie miast na terytorium kraju jest teraz wyświetlone w postaci mapy 
skupień (inaczej nazywanej mapą cieplną, Heat Map lub Hot Spots). Na tego typu 
mapie, obszary o największym skupieniu miast, zostały zaprezentowane na żółto. 

Obszary o najmniejszej liczbie miast zaprezentowano na niebiesko. 
 

 
 

23. Kliknij przycisk Gotowe, aby zapisać zmiany. 
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24. Jeśli chcesz zapisać nowoutworzoną mapę kliknij przycisk Zapisz  na 

górnym pasku narzędziowym. 


