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1 Wstęp 

1.1 Cel i zakres warsztatów 

Materiały szkoleniowe przeznaczone do niniejszych warsztatów składają się z kilkunastu zadań 

wykonywanych w trakcie szkolenia. Zadania te rozpoczyna, omawia i nadzoruje prowadzący, kie-

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

Zestaw ćwiczeń został przygotowany w sposób, który pokazuje szereg najczęściej wykorzystywa-

nych narzędzi GIS. Opracowany program ma również na celu przekazanie uczestnikom kompeten-

cji i wiedzy, z zakresu podstawowych narzędzi GIS.  

Zadania do realizacji w czasie ćwiczeń, zostały przygotowane w porządku, wskazującym zalecaną 

kolejność ich wykonania. Każde z nich oznaczone kolejnym numerem, tj. 1, 2, … oraz tytułem, 

składa się z dwu części A i B. Część A w kilku zdaniach przedstawia problem i precyzuje zadanie do 

rozwiązania, stawiając wyraźny cel i określając rezultat. Cześć B natomiast podaje w sposób ogól-

ny kolejne kroki, prezentujące poprawny plan realizacji zadania.  

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 najaktualniejsza wersja QGIS 2.8 Wien.  Wszystkie niezbędne materiały oraz katalogi po-

mocnicze znajdują się pod ścieżką home/user/DaneSzkoleniowePodstawowe. 

2 Ćwiczenia szkoleniowe 

2.1 Instalacja oprogramowania (zadanie do omówienia) 

Ponieważ aplikacja QGiS jest już zainstalowana i gotowa do pracy na stanowiskach szkoleniowych, 

w ramach ćwiczenia nie będzie wykonywany proces instalacji. 
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A. Zadanie polega na odnalezieniu i pobraniu aplikacji, zapoznaniu się z procesami instalacji, 

możliwościami, jakie zapewniają pakiety wolnego oprogramowania w tym celu. Uczestnik ma 

pozyskać wiedzę umożliwiającą samodzielną instalację QGIS na osobistym stanowisku kom-

puterowym 

B. Kroki realizacji: 

1) otwórz przeglądarkę i wejdź na stronę qgis.org, 

2) zapoznaj się ze stroną główną i odszukaj sekcję, gdzie znajduje się inicjator pobierania , 

 

Rysunek 1 : Strona główna projektu QGIS 

 

3) pobierz instalatora QGIS w postaci pliku .EXE, dopasowanego do posiadanej wersji sys-

temu operacyjnego, 

 

Rysunek 2 : Pobieranie QGIS 

4) uruchom pobraną aplikację i postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora instalacji, 
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Rysunek 3 : Kreator instalacji 

5) przejdź „Dalej”, aby zaakceptować warunki umowy licencyjnej, 

6) wybierz lokalizację dla instalacji (lub pozostaw domyślną), upewnij się że na wybranym 

dysku znajduje się wystarczająca ilość wolnego miejsca, 

7) wybierz komponenty domyślnie oferowane przez QGISa i używaj przycisku „Dalej”, 

8) odczekaj kilka minut aż pliki zostaną zainstalowane na dysku i kliknij „Zakończ” aby za-

twierdzić wykonane operacje. 

2.2 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. 

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 4 : 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/. 

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


 
 
 

 
str. 6 

 
Szkolenia dla pracowników resortu środowiska w zakresie tematyki dotyczącej wdrożenia dyrektywy INSPIRE 

 

2.3 Założenie i konfiguracja projektu QGIS 

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

a następnie zapisie. Celem zadania jest zapoznanie uczestników z podstawowa formą zapisu 

pola pracy, gromadzącą wszelkie informacje o danych, stylach, aplikacjach itp. Rezultatem 

ćwiczenia jest zapis poprawnie skonfigurowanego pliku projektu. 

B. Kroki realizacji: 

1) wybierz z menu Projekt/Właściwości projektu, lub Projekt/Nowy, jeżeli uruchomiony jest 

inny projekt, a następnie : 

a. w zakładce Ogólne, skonfiguruj ustawienia ogólne, jednostki 

miary obszaru mapy oraz ich dokładność; wybierz jednostkę 

metr; 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. Zapoznaj się z bazą EPSG, a następnie wy-

szukaj i zidentyfikuj układy o następujących kodach: 4326, 2178. Wybierz układ o 

EPSG:2180 („PL-1992”). 

c. zatwierdź zmiany i kliknij OK u dołu okna, 

 

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 (Pliki projektu), 

Rysunek 5 : Właściwości 

projektu 
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Rysunek 6 : 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: skonfiguruj sposób identyfikacji obiektów przestrzennych i re-

akcji na zaznaczenie (kolor wybranych), ustaw promień wyszukiwania na dowol-

nie wybraną wartość (domyślnie: 2mm), wybierz jednostki miary kątów oraz od-

ległości, skonfiguruj opcje powiększania i przesuwania zgodnie z uznaniem (zale-

cane: powiększanie do kursora ze współczynnikiem 2.0), 

e. Digitalizacja: skonfiguruj kolor oraz szerokość linii stosowanej przy wizualizacji 

procesu digitalizacji (według uznania), ustaw stosowne opcje przyciągania w tym 

procesie (zalecane: do wierzchołka z tolerancją 10 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 

nie ma zdefiniowanego układu współrzędnych (zalecane: użycie układu współ-

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

neSzkoleniowePodstawowe (home/user/DaneSzkoleniowePodstawowe); sprawdź, czy 

nazwa pliku jest zgodna z ustaloną wcześniej (QGIS_Imię_Nazwisko). 

2.4 Podłączanie danych z różnych źródeł 

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

danymi zapisanymi w najpopularniejszych formatach rastrowych oraz wektorowych. 

2.4.1 Dane wektorowe 
Warstwy wektorowe, czyli zbiory obiektów posiadających cechy geometrii – współrzędne w okre-

ślonym układzie oraz zestaw atrybutów opisowych (nazwy, cechy) oraz liczbowych (identyfikatory, 

wielkości geometryczne). Do najpopularniejszych formatów należą .SHP (ArcGIS), .DGN (Microsta-

tion), .KML (Google Maps). 

A. Ćwiczenie polega na poznaniu narzędzia dodawania do projektu warstw wektorowych po-

chodzących z plików. Wykorzystany zostanie najbardziej popularny ich format, czyli ESRI Sha-

pefile (.SHP). Celem ćwiczenia jest zaimportowanie i wyświetlenie we wcześniej utworzonym 

projekcie kilku warstw wektorowych. 

B. Kroki realizacji: 

1) użyj narzędzia Dodaj warstwę wektorową (dostępne na pasku narzędzi lub w menu War-

stwa), 

2) w otwartym oknie dialogowym, pozostaw ustawioną opcję Plik, a następnie użyj przyci-

sku Przeglądaj, sprawdź, jakie formaty plików wektorowych potrafi odczytać aplikacja 

(rozwijalna lista w prawym dolnym rogu okna), 

3) z listy wybierz ESRI Shapefile, a następnie wskaż lokalizację katalogu DaneSzkoleniowe-

Podstawowe /WarstwyWektorowe, 

4) zaznacz pliki: dolnoslaskie.shp oraz gminy.shp, a następnie kliknij przycisk Otwórz i za-

twierdź dodanie warstwy klikając ponownie Otwórz 

5) włącz widoczność warstw dodanych do okna legendy (domyślnie ich zawartość nie jest 

wyświetlana, zgodnie z ustawieniami projektu), 

6) umieść warstwę gminy poniżej warstwy z województwem dolnośląskim, korzystając z 

metody „przeciągnij i upuść”, 

7) zaznaczając na liście legendy warstwę gminy odnajdź pod prawym przyciskiem myszy po-

zycję Powiększ do zasięgu warstwy (pierwsza od góry), wówczas zakres przestrzenny ok-

na mapy zostanie dostosowany do wybranej warstwy, 
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8) kliknij prawym przyciskiem myszy na warstwę dolnoslaskie i wybierz pozycję Właściwości; 

w zakładce Styl dostosuj kolor i wypełnienie warstwy do własnych preferencji i ustaw 

przezroczystość warstwy na 50%, 

9) kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na warstwę dolnoslaskie, zgodnie z ustawie-

niami projektu otworzy się tabela atrybutów, odnajdź kolumnę zawierającą nazwę woje-

wództwa, 

10) dopasuj zawartość okna mapy do zakresu warstwy dolnoslaskie za pomocą narzędzia 

przybliżania znajdującego się pod symbolem lupy na pasku zadań,  

przesuwaj zawartość okna mapy za pomocą symbolu rączki , 

11) w analogiczny sposób dodaj warstwy o innym typie geometrii – liniowe i punktowe : dro-

gi oraz lotniska; obu warstwom przypisz nową symbolikę poprzez Właściwości-Styl; lotni-

skom nadaj symbol samolotu, natomiast drogom styl zwykłej linii o szerokości 0,26; na-

stępnie odznacz widoczność tych warstw – nie będą potrzebne w dalszych krokach, 

 

Rysunek 7 : Warstwy obiektów liniowych i punktowych 

 

12) zapoznaj się z możliwościami selekcji obiektów warstwy wektorowej wykorzystując na-

rzędzia zaznaczania: wybierz jeden obiekt, wybierz obiekty prostokątem, wielobokiem, 

zaznaczeniem, promieniem; następnie zlikwiduj zaznaczenie wszystkich obiektów, 

 

13) przed przejściem do kolejnego etapu zgrupuj warstwy, aby zapewnić porządek pracy: 



 
 
 

 
str. 10 

 
Szkolenia dla pracowników resortu środowiska w zakresie tematyki dotyczącej wdrożenia dyrektywy INSPIRE 

a. w dowolnym miejscu okna legendy kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz 

pozycję Dodaj grupę i wpisz nazwę tej grupy np. WarstwyWektorowe, 

b. przytrzymaj Ctrl i zaznacz na liście legendy warstwy pochodzące z plików .SHP, a 

następnie przeciągnij je i upuść na utworzoną grupę, pozycje legendy zostaną 

dodane do tej grupy. 

 

Rysunek 8 : Dodane warstwy wektorowe 

2.4.2 Dane rastrowe  
Warstwy plików rastrowych – na przykład zdigitalizowanych (zeskanowanych) map analogowych 

(papierowych) lub innych plików tworzonych za pomocą programów grafii komputerowej, najczę-

ściej w formatach .JPEG, .PNG, .TIFF. 

A. Ćwiczenie pokazuje, w jaki sposób dodawać i wyświetlać w aplikacji dane rastrowe. Jego ce-

lem jest nabycie przez uczestników umiejętności importu i używania danych rastrowych ta-

kich jak np. ortofotomapa, czy mapa topograficzna. 

B. Kroki realizacji: 

1) utwórz nową grupę warstw i nazwij ją WarstwyRastrowe, 

2) po zaznaczeniu nowej grupy dodaj nową warstwę – tym razem rastrową, wybierz Dodaj 

warstwę rastrową i rozwiń listę by zobaczyć dostępne formaty danych, zaznacz format 

GeoTIFF, 

3) z katalogu DaneSzkoleniowePodstawowe/WarstwyRastrowe wybierz plik ortofoto.tiff, 

4) ustaw widoczność dodanej warstwy, 



 
 
 

 
str. 11 

 
Szkolenia dla pracowników resortu środowiska w zakresie tematyki dotyczącej wdrożenia dyrektywy INSPIRE 

 

Rysunek 9 : Mapa rastrowa dodana na tle warstw wektorowych 

 

2.5 Tworzenie nowych warstw  

2.5.1 Utworzenie nowej warstwy poprzez selekcję istniejących obiektów 
A. Ćwiczenie ma na celu zapoznanie uczestników z narzędziami służącymi do tworzenia nowych 

warstw danych wektorowych na podstawie wczytanych do programu warstw 

B. Kroki realizacji: 

1) Przeglądając warstwę gminy w oknie mapy 

znajdź i zaznacz gminę Wrocław, 

2) z menu Warstwa wybierz Zapisz jako, 

3) w oknie zapisu pozostaw format ESRI Shapefile, 

wybierz folder KatalogWarstwPomocniczych, ja-

ko docelową lokalizację pliku, zaznacz opcje 

Zapisz tylko wybrane oraz Dodaj zapisany plik 

do mapy; nadaj nowej warstwie nazwę wroclaw, 

4) ustaw nową, dodaną do projektu warstwę, jako widoczną,  

Analogicznie możemy stworzyć nowa warstwę zaznaczając obiekty w tabeli atrybutów 

danej warstwy i zapisując je do pliku.  

2.5.2 Tworzenie warstw na podstawie selekcji atrybutowej 
A. Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie uczestników z narzędziami zapytań atrybutowych do-

stępnymi w QGIS. Rezultaty będą zapisane, jako nowe warstwy danych przestrzennych i będą 

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

Rysunek 10 : Nowa warstwa wektorowa 
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B. Realizacja : 

1) do grupy warstw wektorowych dodaj warstwę obreby_ewidencyjne, 

2) zaznacz ją kliknięciem lewego przycisku myszy w oknie legendy, 

3) z menu Warstwa wybierz pozycję Zapytanie, otworzy się okno kreatora zapytań, 

4) okno kreatora składa się z 4 elementów: listy pól, czyli kolumn tabeli wybranej warstwy; 

wartości jakie przyjmowane są w danej kolumnie (przykładowe lub wszystkie); operato-

rów służących do konstrukcji zapytania oraz wyrażenia filtrującego, wg którego przeszu-

kiwana jest tabela warstwy, 

 

Rysunek 11 : Kreator zapytań 

   

5) Wprowadź wyrażenie filtrujące o treści "jpt_kod_je" LIKE ‘026401_1%’, wyszuka ono 

wszystkie obręby ewidencyjne w granicach gminy Wrocław (numer ten oznacza identyfi-

kator jednostki ewidencyjnej zawierającej wszystkie z owych obrębów); kliknij Testuj, aby 

sprawdzić poprawność wyrażenia a następnie zaakceptuj poprzez OK, 

6) wybrane obiekty zapisz jako warstwę o nazwie obreby_wroclaw w folderze Katalo-

gWarstwPomocniczych, dodaj ją do okna mapy a warstwę obreby_ewidencyjne usuń z 

okna mapy (prawy przycisk myszy-usuń) 
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2.5.3 Tworzenie pustych warstw 
A. Ćwiczenie ma na celu zapoznanie uczestników z narzędziami służącymi do tworzenia od pod-

staw warstw danych wektorowych. Jego rezultatem jest 

warstwa, na której w jednym z następnych ćwiczeń pozy-

skiwane będą dane poprzez wektoryzację obrazu rastrowe-

go 

B. Kroki realizacji: 

1) wybierz narzędzie Nowa warstwa shapefile (dostępne 

na pasku narzędzi lub w menu Warstwa), 

2) w otwartym oknie definicji warstwy w sekcji Typ wy-

bierz Linia; zdefiniuj układ współrzędnych wybierając 

układ współrzędnych projektu; określ listę atrybutów, 

do opisania obiektów przestrzennych, dla których two-

rzona jest warstwa – wektoryzowane będą obiekty li-

niowe, zdefiniować więc można (prócz obecnego już identyfikatora) jeden atrybut typu 

liczby dziesiętne z Dokładnością 2 miejsc po przecinku, np. dlugosc oraz jeden zawierają-

cy dane tekstowe (np. typ); atrybut dodaj do tabeli klikając Dodaj do listy atrybutów, 

3) po określeniu atrybutów tabeli kliknij OK; w otwartym oknie wskaż miejsce zapisu nowej 

warstwy na DaneSzkoleniowePodstawowe/KatalogWarstwPomocniczych i podaj nazwę 

nowego pliku cieki; wybierz Zapisz (Save), 

4) ustaw nową, dodaną do projektu warstwę, jako widoczną; jest ona od tej chwili gotowa 

do działań edycyjnych i tworzenia nowych obiektów przestrzennych 

5) analogicznie utwórz nową warstwę o geometrii powierzchniowej (Poligon); nadaj jej na-

zwę tereny_zielone oraz atrybuty powierzchnia oraz nazwa. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 12 : Tworzenie nowej 

warstwy wektorowej 
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2.6 Wektoryzacja obiektów i ich edycja 

A. Zadanie polega na pozyskiwaniu danych wekto-

rowych na podstawie obrazu rastrowego, posia-

dającego georeferencję, takiego jak dodana wcze-

śniej ortofotomapa. Rezultatem ćwiczenia jest 

zbiór obiektów wektorowych utworzony przez 

każdego z uczestników w procesie wektoryzacji. 

B. Kroki realizacji: 

1) włącz widoczność warstwy obreby_wroclaw oraz warstwy rastrowej ortofoto; wykorzy-

stując poznane narzędzia wyboru obiektów oraz stylizacji warstw (Przezroczystość) za-

znacz na mapie obręby znajdujące się na obszarze ortofotomapy i utwórz z nich nową 

warstwę obreby; dodaj tę warstwę do projektu, 

2) zaznacz na liście warstw utworzoną wcześniej klasę obiektów tereny_zielone, 

3) użyj narzędzi nawigacji, aby ustawić odpowiednią skalę i zakres przestrzenny opracowa-

nia (zalecana do celów ćwiczenia skala: 1:25 000),   

4) użyj narzędzia Tryb edycji, aby przełączyć warstwę w stan edycyjny (dostępna na pasku 

narzędzi ikona żółtego ołówka lub z menu Warstwa – Tryb edycji), 

 

 

5) na pasku narzędzi edycji uaktywnił się szereg narzędzi, służących do wykonywania działań 

edycyjnych; wybierz narzędzie Dodaj obiekt, aby rozpocząć dodawanie nowych obiektów 

na warstwie, wprowadzaj kolejno punkty (wierzchołki) terenów zielonych (parki, skwery) 

używając lewego przycisku myszy; ostatni punkt obiektu zaznaczamy prawym klawiszem, 

działanie to kończy edycję pojedynczego obiektu; po zakończeniu edycji geometrycznej 

pojawia się okno, w którym dla utworzonego właśnie obiektu należy podać wartości 

atrybutów (tutaj: id, powierzchnia, nazwa (UWAGA: id i powierzchnia uzupełnimy w na-

stępnych krokach)); kolejne narzędzia służą do przesuwania obiektów, edycji poszczegól-

nych wierzchołów obiektów, usuwania obiektów, wycinania z warstwy oraz kopiowania 

obiektów przestrzennych, 

6) podwójnym kliknięciem na nazwę warstwy w legendzie otwórz tabelę atrybutów i od-

najdź ikonę otwierającą Kalkulator pól; wybierz opcję Aktualizuj istniejące pole i z listy 

Rysunek 13 : Proces wektoryzacji 
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rozwijalnej wybierz atrybut powierzchnia; z listy funkcji rozwiń funkcje Geometrii i dwu-

krotnie kliknij w $area; w ten sposób pole zawierające powierzchnię danego obiektu zo-

stanie uzupełnione o automatycznie obliczoną wartość, 

7) stosując przedstawione wyżej narzędzia i procedury wykonaj wektoryzację  5 obszarów 

zielonych na ortofotomapie Wrocławia, wybieraj również te o złożonej geometrii; doda-

nym obiektom ponadawaj jedynie nazwy, a id i powierzchnię uzupełnij Kalkulatorem pól; 

w celu nadania id zaznacz wszystkie dodane do tabeli obiekty przeciągając lewym przyci-

skiem myszy po numerach wierszy,  uruchom Kalkulator pól i aktualizuj to pole funkcją 

Wiersze - $rownum, 

8) następnie dokonaj wektoryzacji 5 odcinków cieków wodnych, nadając im wymagane 

atrybuty, wykorzystaj narzędzia użyte poprzednio; nie przekraczaj granic warstwy ra-

strowej, w celu obliczenia długości cieków w kalkulatorze pól znajdź funkcję $length, 

9) zmodyfikuj styl obu warstw – przejrzyj dostępne domyślnie style i ustaw najbardziej od-

powiadające dla danej warstwy; zapisz zmiany na obu warstwach symbolem dyskietki tuż 

obok ikony rozpoczynającej edycję, 

10) na pasku narzędzi znajdź ikonę Opcje etykietowania; zaznacz warstwę tereny_zielone i 

otwórz edytor etykiet klikając we wspomnianą ikonkę;    

zaznacz opcję Etykietuj tę warstwę z i wybierz atrybut, według którego nadane zostaną 

obiektom etykiety (nazwa); dobierz czcionkę, jej wielkość, kolor i styl według własnych 

preferencji; w zakładce Renderowanie zaznacz Widoczność zależna od skali i ustaw war-

tość minimum na 0, maksimum na 1000000, wówczas przy małych skalach wyświetlania, 

etykiety nie będą widoczne; zatwierdź dokonane operacje, 

11) po zakończeniu procesu wektoryzacji dla wszystkich obiektów, wyłącz tryb edycji war-

stwy za pomocą narzędzia Tryb edycji;  
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Rysunek 14 : Tabela atrybutów 

 

2.7 Kreowanie wydruku mapy hybrydowej 

Mapa ta łączy w sobie zawartość pochodząca zarówno ze źródeł rastrowych, jak i wektorowych. W 

ćwiczeniu stworzymy mapę zawierającą podkład w postaci ortofotomapy oraz nałożonych na nią 

warstw wektorowych utworzonych we wcześniejszych zadaniach. 

A. Ćwiczenie polega na wykorzystaniu poznanych w poprzednich ćwiczeniach narzędzi, w celu 

łączenia rozmaitych danych w wartościowe kompozycje, a następnie ich przygotowywaniu do 

wydruku. Rezultatem ćwiczenia jest proste opracowanie kartograficzne wyeksportowane do 

postaci pliku .pdf. 

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

1) przygotuj do wydruku widoczność warstw cieki, tereny_zielone, a także podkład rastrowy 

ortofoto; upewnij się, że kolejność warstw jest taka jak wymieniona wyżej oraz zadbaj o 

odpowiednią przezroczystość, aby spod wszystkich warstw wektorowych widoczny był 

podkład rastrowy,  

2) otwórz okno kompozycji wydruku - wybierz 

z menu Projekt/Nowy wydruk – kreator wy-

druku poprosi o nadanie mu nazwy – do-

myślnie będzie to nazwa projektu QGIS;  z 

prawej strony w zakładce Kompozycja wy-

bierz rozmiar wydruku (format) A4, orienta-

cję poziomą oraz rozdzielczość 300 dpi, 

Rysunek 15 : Tworzenie wydruku mapy 
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3) użyj narzędzia Dodaj mapę (dostępne na pasku narzędzi lub w menu Układ); wciskając i 

przytrzymując lewy przycisk myszy narysuj prostokąt obejmujący 2/3 obszaru wydruku, 

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

wydruku, 

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

ustawienia m.in. okna mapy; w panelu Mapa ustaw mianownik skali mapy na 25000, 

5) za pomocą narzędzia Przesuń zawartość obiektu dopasuj zasięg okna wydruku tak, by 

obejmował wszystkie zwektoryzowane wcześniej obiekty; manipuluj wymiarem okna 

mapy by w zadanej skali zmieścić wszystkie cieki oraz tereny_zielone, 

6) z menu Układ wybierz Dodaj etykietę, zakreśl myszką obszar jej wstawienia (nad oknem 

mapy); po prawej stronie w zakładce Właściwości obiektu zmień jej treść na Mapa hybry-

dowa Wrocławia; ustaw dowolną czcionkę o rozmiarze 22, dodaj podkreślenie; zatwierdź 

i zablokuj ustawienia etykiety za pomocą symbolu kłódki , 

7) wybierz narzędzie Dodaj legendę, a następnie kliknij miejsce w dolnej części mapy, 

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

wartości legendy: czcionki jej elementów składowych, wielkości symboli; wyłącz wyświe-

tlanie ramki; edytuj nazwy elementów legendy tak, aby zawierały polskie znaki i zaczyna-

ły się od dużych liter, 

9) użyj narzędzia Dodaj strzałkę, aby wstawić w prawym górnym rogu okna kompozycji 

strzałkę północy, 

10) wybierz narzędzie Dodaj podziałkę, aby wstawić podziałkę ukazującą skalę w oknie kom-

pozycji, umieść ją w prawej dolnej części okna, pod oknem mapy, 

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

12) nadpisz plik projektu kombinacją klawiszy Ctrl+s. 
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Rysunek 16 : Efekt końcowy w kreatorze wydruku 

 

 

3 Ćwiczenie dodatkowe 

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

stanie poznanych narzędzi oprogramowania QGIS. 

B. Aby wykonać ćwiczenie należy otworzyć warstwę wektorową gminy z pliku shp (DaneSzkole-

niowePodstawowe/ĆwiczenieSprawdzające) i utworzyć w jeden z poznanych sposobów nową 

warstwę z gmin Brzeg oraz Skarbimierz. Następnie należy wczytać warstwę rastrową o na-

zwie brzeg (plik brzeg.tiff). Kolejną czynnością do wykonania jest utworzenie 3 nowych 

warstw wektorowych:  drogi (geometria liniowa), lasy (geometria powierzchniowa) i miej-

scowości (w postaci punktów) oraz zwektoryzowanie obszaru obu gmin (co najmniej 3 obiek-

ty dla każdej z warstw). Każdej z warstw należy dodać i uzupełnić kolumny id, nazwa, a także 

warstwom liniowym atrybut długość (funkcja Geometrii $length) i powierzchniowym po-

wierzchnię ($area). Efektem końcowym powinien być wydruk mapy w postaci pliku .PDF z 

odpowiednio dostosowanym oknem mapy, etykietami, legendą oraz pozostałymi niezbęd-

nymi elementami. Niech mapa zawiera również podkład rastrowy oraz przezroczyste granice 

gmin. 


