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1 Wstęp 

1.1 Cel i zakres warsztatów 

Materiały szkoleniowe przeznaczone do niniejszych warsztatów składają się z szeregu zadań wy-

konywanych w trakcie szkolenia. Zadania te rozpoczyna, omawia i nadzoruje prowadzący, kierując 

uczestników do celu i omawiając zagadnienia niezbędne dla pełnego zrozumienia tematu. Zestaw 

ćwiczeń pokazuje gamę zaawansowanych narzędzi zaimplementowanych w środowisku QGIS. 

Opracowany program ma również na celu przekazanie uczestnikom kompetencji i wiedzy, dzięki 

którym będą potrafili nie tylko samodzielnie wykorzystywać poznane narzędzia, ale także odna-

leźć, poznać i wykorzystać inne do konkretnych celów.  

Zadania do realizacji w czasie ćwiczeń zostały oznaczone kolejnym numerem, tj. 1, 2, … oraz tytu-

łem, składa się z dwu części A i B. Część A w kilku zdaniach przedstawia problem i precyzuje zada-

nie do rozwiązania, stawiając wyraźny cel i określając rezultat. Cześć B natomiast podaje w sposób 

ogólny kolejne kroki, prezentujące poprawny plan realizacji zadania. Materiał przedstawiający 

ćwiczenia został również zilustrowany zrzutami ekranowymi.  

1.2 O QGIS 

QGIS (wcześniej Quantum GIS) jest przykładem wolnego i otwartego oprogramowania opartego 

na licencji GNU GPL. Oznacza to, iż może być ono uruchamiane, rozwijane, udoskonalane i rozpo-

wszechniane dla dowolnych celów. QGIS obsługiwany jest przez wszystkie znaczące systemy ope-

racyjne takie, jak Microsoft Windows, Linux, czy Mac OS X.  

Głównym zadaniem QGISa jest przetwarzanie danych geoprzestrzennych, wliczając w to tworze-

nie map, edycję i analizy danych, czy zarzadzanie bazami danych przestrzennych. Obsługuje on 

liczne formaty danych przestrzennych, począwszy od plików rastrowych typu .TIFF, .JPEG, czy 

.PNG, poprzez formaty wektorowe takie, jak .SHP, .DGN, czy .KML , a także bazy danych (np. Post-

GIS, MySQL) oraz usługi sieciowe (WMS, WFS, WCS). Do niniejszych warsztatów wykorzystana zo-

stanie wersja QGIS 2.8 Wien.  Wszystkie niezbędne materiały oraz katalogi pomocnicze znajdują 

się pod ścieżką home/user/ DaneSzkolenioweZaawansowane. 

2 Ćwiczenia szkoleniowe 

2.1 Wprowadzenie do obsługi systemu QGIS 

A. Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie użytkowników z interfejsem aplikacji QGIS, zasadami or-

ganizacji pracy i architekturą narzędzi. W części tej zostaną szczegółowo omówione i zapre-

zentowane narzędzia i funkcjonalności, które pozwolą uczestnikom korzystać z materiałów ze 

zrozumieniem, w sposób efektywny oraz na wydajną realizację kolejnych ćwiczeń. 
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B. Plan realizacji: 

1) otwórz aplikację QGIS, korzystając ze skrótu na pulpicie (QGIS Desktop 2.8.2), 

2) omówienie organizacji pracy w QGiS – okno mapy, okno warstw, narzędzia nawigacji 

3) zapoznanie się z paskami narzędzi – projektu, widoku, edycji, warstw i inne 

 

Rysunek 1: Paski narzędzi 

4) zarządzanie trybem edycji, dodawanie nowych obiektów 

5) praca w oknie warstw (właściwości, edycja, symbolizacja, etykietowanie i inne), 

6) korzystanie z pomocy, znajdującej się również online: 

http://docs.qgis.org/2.6/pl/docs/user_manual/ 

 

2.2 Założenie i konfiguracja projektu QGIS 

A. Ćwiczenie polega na założeniu nowego projektu QGiS, wykonaniu jego pełnej konfiguracji, 

a następnie zapisie. Rezultatem ćwiczenia jest zapis poprawnie skonfigurowanego pliku pro-

jektu. 

B. Kroki realizacji: 

1) wybierz z menu Projekt/Nowy, a następnie wejdź w Projekt/Właściwości projektu: 

a. w zakładce Ogólne, skonfiguruj ustawienia ogólne, jednostki 

miary obszaru mapy oraz ich dokładność; wybierz jednostkę 

metry, nazwij projekt wg schematu QGIS_Imię_Nazwisko 

b. przejdź do zakładki Układ współrzędnych, zaznacz opcję „Re-

projekcja w locie” – umożliwi ona automatyczną transformację 

układu współrzędnych wgrywanej warstwy na układ do-

myślny projektu. Wybierz układ o EPSG:2180 („PL-1992”). 

c. zatwierdź zmiany i kliknij OK u dołu okna, 

 

 

Rysunek 2: Właściwości 

projektu 

http://docs.qgis.org/2.6/pl/docs/user_manual/
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2) wybierz z menu Ustawienia/Opcje, a następnie w kolejnych zakładkach skonfiguruj istot-

ne ustawienia: 

a. Ogólne: skonfiguruj podstawowe opcje, wyglądu i zachowania aplikacji, zaznacza-

jąc odpowiednie punkty - dopasuj wielkość czcionki do własnych preferencji, 

określ zachowanie programu, aby po uruchomieniu otwierał ostatnio używany 

projekt 

 

Rysunek 3: Opcje programu 

 

b. Renderowanie: skonfiguruj zachowania aplikacji dotyczące wyświetlania danych: 

ustal niewyświetlanie warstw nowododanych do projektu,  

c. Mapa i legenda: wybierz, aby podwójne klikniecie na nazwę warstwy otwierało 

tabelę atrybutów;  zmień ustawienie stylu tak, by nazwy grup warstw były po-

grubione 

d. Narzędzia mapy: sprawdź, czy jednostki miary kątów oraz odległości są ustawio-

ne na metry i stopnie 

e. Digitalizacja: ustaw stosowne opcje przyciągania w tym procesie (zalecane: do 

wierzchołka i segmentu z tolerancją 15 pikseli), 

f. Układ współrzędnych: skonfiguruj, jaki domyślny układ dostaną nowotworzone 

projekty QGIS, ustaw układ „1992” (EPSG: 2180); ustal działania podejmowane 

przez aplikację przy tworzeniu nowej warstwy bądź dodawaniu warstwy, która 
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nie ma zdefiniowanego układu współrzędnych (zalecane: użycie układu współ-

rzędnych projektu) 

3) wybierz z menu Projekt/Zapisz jako, a następnie wskaż lokalizację zapisu na folder Da-

neSzkolenioweZaawansowane (home/user/DaneSzkolenioweZaawansowane); sprawdź, 

czy nazwa pliku jest zgodna z ustaloną wcześniej (QGIS_Imię_Nazwisko). 

2.3 Podłączanie danych z różnych źródeł 

Zadania w tej sekcji uczą uczestników, w jaki sposób prawidłowo podłączać i zarządzać w QGISie 

danymi zapisanymi w różnorodnych formatach. 

2.3.1 Baza danych PostGIS 
A. Ćwiczenie uczy, jak odczytać dane z bazy danych PostgreSQL z rozszerzeniem przestrzennym 

PostGIS. Jego celem jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami połączeń z baza-

mi danych oraz import i wykorzystanie danych z tej bazy, w aplikacji klienckiej QGIS. 

B. Kroki realizacji: 

1) z paska narzędzi QGIS lub menu Warstwa, wybierz narzędzie Dodaj warstwę PostGIS  

2) otwarte okno dialogowe pozwala skonfigurować połączenie do bazy PostGIS i wybrać 

warstwy do wyświetlenia w QGiS; używając przycisku Nowe w lewej górnej części okna 

skonfiguruj połączenie do bazy danych: 

a. w otwartym oknie konfiguracji połączenia należy podać kolejno: nazwę własną, 

pod którą zapisane zostaną parametry połączenia, adres hosta, nazwę bazy da-

nych, nazwę użytkownika mającego dostęp do bazy oraz hasło dostępu dla tego 

użytkownika 

Parametry połączenia z bazą szkoleniową są następujące: Nazwa: BazaSzkole-

niowaBDO (może być dowolna), Host: localhost, Port: 5432, Baza danych: BDO, 

Użytkownik: postgres, Hasło: postgres, 

b. sprawdź poprawność działania bazy używając przycisku Test połączenia, 

c. zaznacz opcje : Zapisz nazwę użytkownika, Zapisz hasło, a następnie wybierz OK., 
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Rysunek 4: Podłączanie bazy PostGIS 

d. połączenie o podanej nazwie (BazaSzkoleniowaBDO) zostanie wyświetlone na li-

ście połączeń w górnej części okna, 

e. kliknij Połącz, aby wyświetlić listę dostępnych w bazie warstw, 

f. za pomocą lewego przycisku myszy, zaznaczając kolejno wybierz z listy warstwy: 

cieki, lotniska, kole-

je, obszary chronio-

ne, zabudowa, a na-

stępnie użyj przyci-

sku Dodaj znajdują-

cego się w prawej 

dolnej części okna  

g. warstwy dodane do 

okna legendy (do-

myślnie nie są wy-

świetlane) ustaw, jako widoczne, a następnie utwórz dla nich grupę o nazwie Po-

stGIS. 

 

Rysunek 5: Wybór warstw z bazy PostGIS 
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2.3.2 Podłączenie danych rastrowych poprzez serwer WMS i ich eksport do pliku 
 

A. Zadanie polega na wykorzystaniu QGISa, jako klienta geoinformacyjnych usług sieciowych. 

Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności z zakresu wyświetlania i wykorzystywania danych 

udostępnianych przez usługi w standardach WMS (ang. Web Map Service). Jest to standard 

dotyczący udostępniania danych geograficznych w postaci rastrowej poprzez protokół http.  

B. Kroki realizacji: 

1) utwórz grupę warstw o nazwie WMS i zaznacz ją kliknięciem myszy, 

2) wybierz narzędzie Dodaj warstwę WMS (dostępne z paska narzędzi lub w menu Warstwa), 

3) w otwartym oknie, można zdefiniować adresy usług oraz nazwy, pod jakimi będą przecho-

wywane przez klienta; aby to zrobić użyj przycisku Nowa w lewej górnej części okna, 

4) w okienku definicji adresu zasobu sieciowego wprowadź Nazwę: MapaSozologiczna (może 

być dowolna) oraz adres URL:  

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/SOZO/MapServer/WMSServer 

5) zatwierdź wprowadzone parametry za pomocą przycisku OK, a następnie w głównym oknie 

(Dodaj warstwę WMS) kliknij przycisk Połącz, 

6) wyświetlona została lista warstw udostępnianych w ramach usługi WMS, 

7) dla warstwy: Raster wykonaj następującą sekwencję działań: 

a. zaznacz warstwę na liście (kliknij lewym przyciskiem myszy), 

b. kliknij Dodaj w prawej dolnej części okna, 

c. w przypadku większej ilości warstw istnieje możliwość zaznaczenia lewym (przyci-

skiem myszy) kilku warstw oraz dodania ich do mapy, jako jednej pozycji w oknie le-

gendy, lub poprzez zaznaczanie i odznaczanie, dodawanie kolejnych warstw z osob-

na, 

8) upewnij się, że warstwy umieszczone zostały w nowej grupie o nazwie WMS, 

 

 

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/SOZO/MapServer/WMSServer
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Rysunek 6: Dodawanie warstw rastrowych poprzez WMS 

 

9) podobną procedurę przeprowadź dla Usługi przeglądania (WMS) Transportu Bazy Danych 

Topograficznych o adresie usługi : 

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_TRANSPORT_WMS/MapServer/

WMSServer 

Ta usługa WMS posiada więcej niż jedną warstwę, dodaj do projektu w grupie WMS war-

stwy Tory lub zespoły torów kolejowych oraz Tory lub zespoły torów – tramwajowe, metro i 

włącz ich wyświetlanie, 

10) następnie dodaj warstwę wektorową z katalogu WarstwyWektorowe o nazwie centrum, 

stwórz grupę WartwyWektorowe i umieść ją nad warstwami WMS, ustaw przezroczystość 

warstwy na 75%; zakres okna mapy dostosuj do zasięgu warstwy centrum, 

11) ostatnim krokiem w tym ćwiczeniu będzie eksport dodanych warstw do postaci jednego pli-

ku rastrowego z georeferencją (.tiff), który następnie mógłby być dodany do mapy i wyko-

rzystany do wektoryzacji torów kolejowych oraz tramwajowych na terenie centrum Wro-

cławia; z menu Projekt wybierz Zapisz jako obraz i wybierz typ TIF Format, zapisz plik w ka-

talogu DaneSzkolenioweZaawansowane/WarstwyRastrowe. 

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_TRANSPORT_WMS/MapServer/WMSServer
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_TRANSPORT_WMS/MapServer/WMSServer
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Rysunek 7: Kompozycja mapowa z warstw rastrowych i wektorowych 

2.4 Zapytania przestrzenne 

A. Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie uczestników z narzędziami analiz przestrzennych do-

stępnymi w QGIS. Zostanie w trakcie jego realizacji wykonany szereg zadań analitycznych, 

których rezultaty będą zapisane, jako nowe warstwy danych przestrzennych i będą mogły zo-

stać użyte w kolejnych ćwiczeniach, do wizualizacji i kompozycji map do wydruku. 

B. Plan realizacji ćwiczenia ma formę szeregu zadań do wykonania: 

1) w oknie legendy wyłącz wyświetlanie wszystkich warstw, do grupy WarstwyWektorowe, 

dodaj warstwę dolnoslaskie i ustaw ją jako widoczną, 

2) ustaw zakres przestrzenny mapy do zasięgu warstwy z Woje-

wództwem Dolnośląskim (narzędzie Powiększ do zasięgu war-

stwy), 

3) z menu Wektor wybierz opcję Zapytanie przestrzenne; jako war-

stwę źródłową podaj warstwę BDO koleje, obiekt odniesienia 

ustaw jako dolnoslaskie, w polu Gdzie obiekt wybierz z listy Prze-

cina (Intersects); użyj wyniku do stworzenia nowej selekcji, kliknij 

Zastosuj; zapytanie zwróci wszystkie odcinki tras kolejowych 

przecinających granicę woj. Dolnośląskiego;  dodaj wyselekcjo-

nowane obiekty jako warstwę (Utwórz warstwę z wybranych), 

zmień nazwę na koleje_dln, 

Podaj liczbę wybranych obiektów ………………. 

4) następne zapytanie pozwoli nam wyświetlić wszystkie lotniska znajdujące się na obsza-

rach chronionych; ustaw widoczność warstw obsz_chr (i rozszerz zakres mapy do tej war-

stwy) oraz lotniska; dostosuj kolejność wyświetlania tak, aby lotniska widoczne były nad 

obszarami chronionymi; stwórz zapytanie przestrzenne, gdzie warstwą wejściową jest 

warstwa punktowa lotniska, warstwą porównywaną obsz_chr, funkcją przestrzenną Za-

Rysunek 8: Zapytanie 

przestrzenne 
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wiera (within); z wyselekcjonowanych obiektów utwórz nową warstwę lotniska_obszary i 

dodaj ją do projektu, 

Podaj liczbę wybranych obiektów ………….. 

5) znajdź obszary chronione (obsz_chr), zawierające na swoim obszarze lotniska; wykorzy-

staj zapytanie Zawiera (contains), nazwij nową warstwę jako obszary_lotniska, 

Podaj liczbę wybranych obiektów ………….. 

6) utworzone w tym dziale warstwy zapisz jako nowe pliki .shp w KataloguWarstwPomocni-

czych, dodaj je do projektu, umieść w grupie ZapytaniaPrzestrzenne, a warstwy tymcza-

sowe usuń z okna warstw; zadbaj o odpowiednią kolejność wyświetlania warstw, 

 

Rysunek 9: Wyniki zapytań przestrzennych 

 

2.5 Zapytania atrybutowe 

A. Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie uczestników z narzędziami zapytań atrybutowych do-

stępnymi w QGIS. Zostanie w trakcie jego realizacji wykonany szereg zadań analitycznych, 

których rezultaty będą zapisane, jako nowe warstwy danych przestrzennych i będą mogły zo-

stać użyte w kolejnych ćwiczeniach, do wizualizacji i kompozycji map do wydruku. 

B. Plan realizacji ćwiczenia ma formę szeregu zadań do wykonania. 

1) w oknie legendy stwórz nowa grupę o nazwie ZapytaniaAtrybutowe; kliknij prawym przy-

ciskiem myszy na warstwę z grupy BDO - koleje, wybierz Duplikuj; powstanie kopia war-

stwy, na której przeprowadzimy Zapytanie, po którym tabela atrybutów zostanie zmody-

fikowana do wyselekcjonowanej  zawartości, zaznacz kliknięciem lewego przycisku myszy 

skopiowaną warstwę i przenieś ją do grupy ZapytaniaAtrybutowe 

2) zaznacz daną warstwę, z menu Warstwa wybierz pozycję Zapytanie; z zakładki Pola wy-

bierz kolumnę atrybutów według której będziemy selekcjonować obiekty (długość, czyli 
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dlg), dodaj operator >, niech zapytanie wybierze odcinki kolei o długości powyżej 30km 

(pamiętaj o jednostkach), dodaj operator AND oraz pole tor, z którego wybieramy obiek-

ty o wartości tego atrybutu rożnej od 2 (!=); u dołu okna wybierz przycisk Testuj, aby 

sprawdzić poprawność zapytania; jeżeli okazało się ono poprawne, wybierz OK, zapisz 

wybrane obiekty jako nową warstwę koleje_za.shp w KataloguWarstwPomocniczych, po 

czym dodaj ją do okna legendy; starą warstwę usuń, 

Podaj liczbę wybranych obiektów ………….. 

3) analogicznie wybierz tereny zabudowane o nazwie rozpoczynającej się od wyrazu 

„Strzelce”: w tym celu wykorzystaj operator ILIKE ‘strzelce%’ (ILIKE porównuje wartość 

danego atrybutu z pewnym schematem bez brania pod uwagę wielkości liter,  tu: strzel-

ce%, gdzie % oznacza dowolny ciąg znaków); kontynuuj zapytanie operatorem OR, by 

wybrać dodatkowo tereny zabudowane o powierzchni mniejszej niż 10000m2; zapisz wy-

brane obiekty jako nową warstwę zabudowa_za.shp w KataloguWarstwPomocniczych, 

po czym dodaj ją do okna legendy; starą warstwę usuń, 

Podaj liczbę wybranych obiektów ………….. 

2.6 Narzędzia geoprocessingu 

A. Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie uczestników z narzędziami przetwarzania danych prze-

strzennych dostępnymi w QGIS. Zostanie w trakcie jego realizacji wykonany szereg zadań 

analitycznych, których rezultaty będą zapisane, jako nowe warstwy danych przestrzennych i 

będą mogły zostać użyte w kolejnych ćwiczeniach, do wizualizacji i kompozycji map do wy-

druku. 

B. Plan realizacji ćwiczenia ma formę szeregu zadań do wykonania. 

1) włącz ponownie warstwę centrum; przytnij cieki do zasięgu tego obszaru używając na-

rzędzia Iloczyn, nową warstwę nazwij cie-

ki_iloczyn.shp, 

 

2) za 

pomocą funkcji 

Przytnij, wykonaj 

operacje na tych sa-

mych warstwach, co poprzednio, otwórz tabele obu 

Rysunek 10: Iloczyn przestrzenny 

Rysunek 11: Przycinanie 
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nowych warstw i sprawdź czym się różnią, nową warstwę nazwij  cieki_przytnij  i zapisz w 

KataloguWarstwPomocniczych, 

3) utwórz strefę zwiększonego hałasu spowodowanego ruchem lotniczym wokół trzech 

obiektów wybranych z tabeli lotniska_obszary; w tym celu wykorzystaj Narzędzie geo-

processingu z menu Wektor o nazwie Bufor; zaznacz opcję Użyj tylko wybranych obiek-

tów, określ stałą wielkość bufora na poziomie 10000m oraz 

zapisz plik wyjściowy w KataloguWarstwPomocniczych jako 

lotniska_bufor.shp oraz wybierz opcję Dodaj do okna mapy 

po zakończeniu, ustaw Przezroczystość na 60%, 

 

4) wszystkie warstwy z tego ćwiczenia załącz do nowej grupy NarzędziaGeoprocessingu. 

2.7 Narzędzia analizy 

A. Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie uczestników z narzędziami analiz statystycznych dostęp-

nymi w QGIS. Zostanie w trakcie jego realizacji wykonany szereg zadań analitycznych, których 

rezultaty będą zapisane, jako nowe warstwy danych przestrzennych i będą mogły zostać uży-

te w kolejnych ćwiczeniach, do wizualizacji i kompozycji map do wydruku. 

B. Plan realizacji ćwiczenia ma formę szeregu zadań do wykonania. 

1) pierwsze ćwiczenie tego rozdziału polega na 

zliczeniu długości cieków znajdujących się w obrębach ewi-

dencyjnych centrum Wrocławia, z menu Wektor wybierz 

Narzędzia analizy i dalej Długość linii w poligonie, z rozwijal-

nych list wybierz odpowiednie warstwy; narzędzie to utwo-

rzy nową warstwę na podstawie tych obrębów z warstwy 

centrum jednak wzbogaconą o nową kolumnę zawierającą 

sumaryczną długość cieków wodnych znajdujących się w 

każdym z tych obrębów, nową warstwę zapisz jako cie-

ki_dlugosc.shp i dodaj ją do mapy,  

2) zlicz lotniska na obszarach chronionych z warstwy obsza-

ry_lotniska, wykorzystaj metodę Liczba punktów w poligo-

nie, nową warstwę lotniska_liczba.shp dodaj do mapy, na-

daj jej etykiety według atrybutu LICZBA; otwórz okno Wła-

Rysunek 13: Sumowanie długości 

linii w poligonie 

Rysunek 14: Zliczanie ilości 

obiektów w poligonie 

Rysunek 12: Narzędzie Bufor 
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ściwości oraz zakładkę Styl, z listy rozwijalnej u góry okna wybierz Wartość unikalna oraz 

Kolumnę LICZBA; pozwoli to na przypisanie schematu wyświetlania grupom obiektów 

warstwy zawierających tę samą unikalną wartość atrybutu LICZBA, wybierz przycisk Kla-

syfikuj, dobierz kolory wedle własnych preferencji, 

3) nowe warstwy zgrupuj do NarzędziaAnalizy. 

2.8 Modelowanie złożonych procesów analitycznych 

A. Zadanie polega na wykorzystaniu poznanych w poprzednich ćwiczeniach narzędzi, w celu łą-

czenia ich w jeden złożony model wykonujący wielokrokowe zapytanie analityczne. Zamie-

rzeniem ćwiczenia jest wykonanie modelu zawierającego szeregu analiz i zapytań w celu obli-

czenia długości odcinków kolei przebiegających w pobliżu lotnisk województwa dolnośląskie-

go dla każdego z jego powiatów. 

B. Plan realizacji ćwiczenia ma formę szeregu zadań do wykonania i zapisania: 

1) warstwy potrzebne do tego ćwiczenia to dolnoslaskie, koleje oraz lotniska, a także i po-

wiaty (dodaj ją z katalogu Warstw Wektorowych), 

2) z menu Geoprocessing wybierz pozycję Modelarz graficzny, otworzy się okno kreowania 

modelu procesów analiz przestrzennych, w polach tekstowych u góry okna wpisz nazwę 

modelu oraz grupy, do której zostanie przypisany (np. nowa grupa Modele),  

3) z listy Parametry dwuklikiem dodaj warstwę wektorową (Vector layer), podaj nazwę pa-

rametru, typ geometrii liniowy oraz status wymagany; parametr określa warstwę jaka 

podczas działania modelu zostanie wybrana przez użytkownika, dlatego istotnym jest 

utrzymanie porządku w nazewnictwie parametrów; powyższe czynności powtórz trzy-

krotnie dodając parametry mając na uwadze rodzaje geometrii dla tych warstw, 

 

Rysunek 15: Modelarz graficzny 
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4) w lewym dolnym rogu przełącz zakładkę na Algorytmy, zapoznaj się z zawartością list 

rozwijalnych, 

5) z biblioteki Algorytmy rozwiń zakładkę Vector, zapoznaj 

się z jej zawartością, zastanów się do czego mogą służyć 

zawarte tam narzędzia; wybierz spośród nich grupę 

Geometry operations; wykorzystaj narzędzie Fixed di-

stance buffer (bufor o stałej szerokości) , aby utworzyć 

wokół lotnisk bufor o szerokości 10km (pamiętaj, że 

jednostką mapy są metry); 

 

6) kolejnym krokiem owego 

modelu będzie „przycięcie” warstwy z z po-

wiatami do granic województwa Dolnoślą-

skiego za pomocą narzędzia Clip, znajdujące-

go się w grupie Vector - Overlay, wybierz 

odpowiednie parametry określające warstwę 

wejściową oraz warstwę przycinającą,  

7) następnie wyszukaj koleje przecinające strefy buforowe wokół lotnisk utworzone kroku 

5, z Vector - Overlay  wybierz Intersection, podaj warstwy do tego zapytaniami nazwę 

przyciecie dla wyniku (funkcja zwraca Iloczyn przestrzenny 2 warstw), 

8) ostatnim etapem będzie zsumowanie wyników z podziałem na powiaty danego woje-

wództwa, do tego celu użyj narzędzia Sum line lenghts z grupy Vector - Lines; wprowadź 

odpowiednie warstwy: liniową i powierzchniową, nadaj nazwę dlugosc nowej kolumnie z 

obliczoną długością cieków oraz liczba dla ilości obiektów znajdujących się w danym po-

wiecie (tych dla których liczona była sumaryczna długość), warstwę wynikową nazwij su-

ma, zapisz model i zatwierdź przez OK,   

Rysunek 16: Modelarz graficzny  

- bufor 

Rysunek 17: Modelarz graficzny - Clip 
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Rysunek 18: Modelarz graficzny – model 

9) z menu Geoprocessing wybierz Narzędzia i na pasku który się pojawi odszukaj nowou-

tworzony model, następnie uruchom go; odpowiednim parametrom modelu przypisz 

odpowiednie warstwy z projektu (zgodnie z ich nazwami), do okna mapy dodaj tylko war-

stwy przecięcie oraz suma, zapisz je również do pliku, wskaż lokalizację Katalogu-

WarstwPomocniczych, wybierz Run, nowe warstwy pogrupuj, 

2.9 Tworzenie map tematycznych  

A. W tej sekcji uczestnik warsztatów dowie się, w jaki sposób zwizualizować dane (otrzymane w 

wyniku przeprowadzonych analiz) w postaci mapy tematycznej na przykładzie kartogramu. 

Jest to kartograficzna metoda prezentacji danych mająca zastosowanie głównie do przedsta-

wiania danych względnych (wynikających z dzielenia dwóch szeregów wartości, np. gęstość 

zaludnienia). Ćwiczenie obejmie również stylizację oraz przygotowanie mapy do wydruku. 

B. Plan realizacji ćwiczenia ma formę szeregu zadań do wykonania i zapisania: 

1) przygotuj widoczność warstwy suma i dopasuj okno mapy do jej zasięgu, pozostałe war-

stwy nie będą potrzebne,  

2) w tabeli rozpocznij Tryb edycji, za pomocą Kalkulatora pól dodaj nowa kolumnę pt. ge-

stosc, która zawierać będzie stosunek policzonej wcześniej sumy kolei (dlugosc) do po-

wierzchni każdego powiatu (Geometria - $area), przemnóż te wartości przez 1000000 w 

celu korzystniejszej wizualizacji, nie zmieni to względnego rozkładu danych, zatwierdź 

zmiany i zakończ edycję, 

3) w oknie Właściwości ustaw etykietowanie wg atrybutu jpt_nazwa_(zakładka Etykiety), 

kliknij Zastosuj, 
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4) w zakładce Styl w górnej części okna rozwiń listę i wybierz Symbol stopniowy, kolumnę 

gestosc jako tę, względem której odbędzie się klasyfikacja i pogrupuj dane na 5 klas me-

todą Równych przedziałów, dobierz Paletę kolorów wg własnych preferencji, zatwierdź 

zmiany,  

 

Rysunek 19: Tworzenie kartogramu 

 

5) otwórz okno kompozycji wydruku - wybierz z menu Projekt/Nowy wydruk – kreator wy-

druku poprosi o nadanie mu nazwy – domyślnie będzie to nazwa projektu QGIS;  z prawej 

strony w zakładce Kompozycja wybierz rozmiar wydruku (format) A4, orientację pionową 

oraz rozdzielczość 300 dpi, 

6) użyj narzędzia Dodaj mapę (dostępne na pasku narzędzi lub w menu Układ); wciskając i 

przytrzymując lewy przycisk myszy narysuj prostokąt obejmujący ok. 2/3 obszaru wydru-

ku, jest to obszar, który zajmie mapa, której obraz automatycznie zostanie dodany do 

okna wydruku; u góry strony zostaw trochę miejsca na tytuł, u dołu na legendę i podział-

kę skali, 

7) przejdź do zakładki Właściwości obiektu, gdzie w kilku panelach można modyfikować 

ustawienia m.in. okna mapy; w panelu Mapa ustaw mianownik skali mapy na 1 000 000, 

8) wykorzystaj symbol kłódki i kliknij na wnętrze okna wydruku– zablokuje to jego dalszą 

edycję i zapobiegnie przypadkowym zmianom, 

9) z menu Układ wybierz Dodaj etykietę, zakreśl myszką obszar jej wstawienia; po prawej 

stronie w zakładce Właściwości obiektu zmień jej treść na Kartogram - warsztaty czer-
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wiec 2015; wyśrodkuj w pionie i poziomie, ustaw dowolnie styl czcionki; zatwierdź opera-

cje, 

10) wybierz narzędzie Dodaj legendę, a następnie kliknij miejsce w lewym dolnym rogu ma-

py,  

11) przechodząc do zakładki Właściwości obiektu, ustal kolejne parametry wyświetlania za-

wartości legendy: czcionki jej elementów składowych, w zakładce Pozycje legendy wy-

bierz znak sigmy – wyświetli to ilość obiektów 

przynależących do danej klasy, odznacz pozycję 

Aktualizuj i własnoręcznie dobierz warstwy wy-

świetlane w legendzie, 

12) użyj narzędzia Dodaj strzałkę, aby wstawić w 

prawym górnym rogu okna kompozycji strzałkę 

północy, 

13) wybierz narzędzie Dodaj podziałkę, aby wstawić 

podziałkę ukazującą skalę w oknie kompozycji, 

umieść ją w prawej dolnej części okna, pod ok-

nem mapy, 

 

14) z menu Wydruk wybierz Eksportuj jako PDF i zapisz plik na dysku w lokalizacji projektu, 

15) nadpisz plik projektu kombinacją klawiszy Ctrl+s. 

 

2.10 Ćwiczenie dodatkowe 

A. Zadanie polega na utrwaleniu umiejętności nabytych w tracie warsztatów poprzez wykorzy-

stanie poznanych narzędzi oprogramowania QGIS. 

B. Użyj poznane narzędzia zapytań atrybutowych, przestrzennych oraz analizy i geoprocessingu 

aby wykonać następujące zapytanie:  Znajdź lotniska znajdujące się w odległości 50km od te-

renów zabudowanych województwa dolnośląskiego, zsumuj ich ilość dla poszczególnych po-

wiatów, wyniki przedstaw w postaci kartogramu. Możesz wykonać zadanie krok po kroku 

tworząc nowe warstwy lub za pomocą Modelarza graficznego. 

 

 

Rysunek 20 : Kreowanie wydruku mapy 


