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Kartografia - wykład  

Mapy topograficzne  
i geologiczne 

 Cz. 1 



MAPA 

Graficzny, określony matematycznie model 
przestrzeni odniesiony do płaszczyzny 
zgodnie z przyjętą skalą, prezentujący za 
pomocą symboli cechy obiektów i związki 
przestrzenne między nimi. 



Cechy mapy 

   odzwierciedla rozmieszczenie obiektów  
i zjawisk (obraz przestrzeni) 

   stanowi zbiór znaków 

   zawiera informacje (funkcja – 
przekazywanie informacji) 

   odzwierciedla fragment rzeczywistości  
w specyficznie uogólniony sposób (model) 

   może być uważana za źródło danych 



Klasyfikacja map 

   treść 

   skala 

   przedstawiony obszar  

   forma prezentacji 

   sposób wykorzystania 



MAPY 

 

ogólnogeograficzne 

[referencyjne] 

(zasadnicze, 

ewidencyjne, 

topograficzne) 

 

tematyczne 

 

przyrodnicze                    
społeczno-                                                     

gospodarcze 

geologiczne 
geomorfologiczne 

hydrograficzne 
glebowe 

botaniczne 
zoogeograficzne 

ludnościowe 
gospodarcze 

rolnictwa 
turystyczne 
historyczne 
polityczne 

administracyjne 
katastralne 

 



Mapy (skala) 

 wielkoskalowe 

powyżej 1 : 10 000 (skale geodezyjne) 

 średnioskalowe 

1 : 10 000 – 1 : 200 000 (skale topograficzne) 

 małoskalowe 

poniżej 1 : 200 000 (skale przeglądowe) 



Sposób prezentacji danych 
przestrzennych 

 Mapy cyfrowe 

 Mapy analogowe 

 



Forma prezentacji 

 Mapy statyczne 

 Mapy interaktywne 

 Mapy multimedialne 

 Mapy animowane 



Funkcje mapy 

 dydaktyczne 

 naukowe 

 planistyczne 

 dokumentacyjne 

 nawigacyjne 

 



MAPY 

 

ogólnogeograficzne 

[referencyjne] 

(zasadnicze, 

ewidencyjne, 

topograficzne) 

 

tematyczne 

 

przyrodnicze                    
społeczno-                                                     

gospodarcze 

geologiczne 
geomorfologiczne 

hydrograficzne 
glebowe 

botaniczne 
zoogeograficzne 

ludnościowe 
gospodarcze 

rolnictwa 
turystyczne 
historyczne 
polityczne 

administracyjne 
katastralne 

 



Mapa ogólnogeograficzna 

Przedstawia powierzchnię Ziemi oraz 
wszystkie obiekty fizyczne znajdujące się 
na niej (ukształtowanie powierzchni 
terenu, sieć hydrograficzna, roślinność, 
elementy fizjografii, osiedla, linie 
komunikacyjne). 



http://www.codgik.gov.pl/mapy-tematyczne.html 

Mapa ogólnogeograficzna 



MAPY 

 

ogólnogeograficzne 

[referencyjne] 

(zasadnicze, 

ewidencyjne, 

topograficzne) 

 

tematyczne 

 

przyrodnicze                    
społeczno-                                                     

gospodarcze 

geologiczne 
geomorfologiczne 

hydrograficzne 
glebowe 

botaniczne 
zoogeograficzne 

ludnościowe 
gospodarcze 

rolnictwa 
turystyczne 
historyczne 
polityczne 

administracyjne 
katastralne 

 



Mapa zasadnicza 

Mapa podstawowa. Mapa wielkoskalowa.  

Stanowi podstawowe opracowanie 
geodezyjno-kartograficzne kraju. 

Treść mapy: 

 zagospodarowanie terenu 

 ewidencja gruntów i budynków 

 uzbrojenie (woda – niebieski, gaz – żółty, 
energia – czerwony, kanalizacja – 
brązowy) oraz ukształtowanie terenu 



Mapa zasadnicza 

Fragment mapy zasadniczej gminy 
Osielsk 



MAPY 

 

ogólnogeograficzne 

[referencyjne] 

(zasadnicze, 

ewidencyjne, 

topograficzne) 

 

tematyczne 

 

przyrodnicze                    
społeczno-                                                     

gospodarcze 

geologiczne 
geomorfologiczne 

hydrograficzne 
glebowe 

botaniczne 
zoogeograficzne 

ludnościowe 
gospodarcze 

rolnictwa 
turystyczne 
historyczne 
polityczne 

administracyjne 
katastralne 

 



Mapa ewidencyjna 

Mapa katastralna. 
Zawiera część informacji 
z mapy zasadniczej 
dotyczącej ewidencji 
własnościowej. 
Najważniejsze warstwy 
informacyjne: 

 działki ewidencyjne 

 budynki 

 klasoużytki 

Fragment mapy ewidencyjnej 
Szczecinka 



Plan 
 

Mapa referencyjna. 

Plan miasta. 

Mapa o dokładnej skali. 

Mapa w działach  

administracyjno- 

urbanistycznych  

(plan zagospodarowania  

terenu, plan budowlany) 

Plan 
Krakowa 



Mapa przeglądowa 



MAPY 

 

ogólnogeograficzne 

[referencyjne] 

(zasadnicze, 

ewidencyjne, 

topograficzne) 

 

tematyczne 

 

przyrodnicze                    
społeczno-                                                     

gospodarcze 

geologiczne 
geomorfologiczne 

hydrograficzne 
glebowe 

botaniczne 
zoogeograficzne 

ludnościowe 
gospodarcze 

rolnictwa 
turystyczne 
historyczne 
polityczne 

administracyjne 
katastralne 

 



Mapa topograficzna 
Mapa ogólnogeograficzna o możliwie dokładnym 
przedstawieniu obiektów na powierzchni  oraz rzeźby 
terenu w skalach od 1:10 000 do 1:200 000. 

Arkusz Rybna skala 1:10 000 



Mapa topograficzna 

Treść mapy: 

 rzeźba terenu: poziomice, znaki umowne form 
terenu, punkty wysokościowe 

 komunikacja: drogi, linie kolejowe 

 granice: państwowe, administracyjne, obszarów 
chronionych 

 osiedla: zabudowa mieszkalna, przemysłowa, itp. 

 roślinność i grunty: lasy, łąki, uprawy, tereny 
podmokłe 

 wody i obiekty z nimi związane: rzeki, kanały, 
zbiorniki wodne, mielizny, izobaty 

 inne obiekty topograficzne  

 

 



Mapa topograficzna 



Mapa topograficzna 

Rzeźba terenu: 

 rysunek poziomicowy 

 znaki umowne 

 rysunki skał 

 punkty wysokościowe 

 

 

 





Rodzaje „północy” 

Północ geograficzna – określona 
przez linię południka geograficznego 

Północ magnetyczna – położenie 
bieguna północnego wyznaczane 
kompasem 

Północ topograficzna – wyznaczana 
przez linie siatki topograficznej na 
mapach wielkoskalowych 



Uchylenie magnetyczne  

i zbieżność południków 

Uchylenie magnetyczne – kąt między 
pionowymi liniami siatki kilometrowej  
a północą magnetyczną 

 

Zbieżność południków – kąt między 
liniami siatki geograficznej  
i topograficznej (tj. między południkami  
a pionowymi liniami siatki kilometrowej) 



Siatka kartograficzna  
i siatka topograficzna 

 



Siatka kartograficzna  
i siatka topograficzna 

 



Sposób prezentacji danych 
przestrzennych 

 Mapy cyfrowe 

 Mapy analogowe 

 



Mapa analogowa 

Graficzna postać prezentacji danych 
przestrzennych na stałych nośnikach 
(np. wydruk na papierze) 



Mapa analogowa 

Mapa Polski 1:500 000 (Kraków) 



Sposób prezentacji danych 
przestrzennych 

 Mapy cyfrowe 

 Mapy analogowe 

 



Mapa cyfrowa 

Model przestrzeni geograficznej zapisany 
w postaci cyfrowej, zachowujący 
informację o położeniu i cechach 
obiektów. 

Mapa wektorowa – model przestrzeni 
zapisany w postaci zbioru obiektów 
geometrycznych: punktów, linii  
i powierzchni 

Mapa rastrowa – model przestrzeni 
zapisany w postaci dwuwymiarowej 
tablicy (macierzy pikseli) 



Mapa rastrowa 



 Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

    http://www.gugik.gov.pl/gugik  

 

 

 Centralny Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej 

    http://www.codgik.gov.pl  

00-926 Warszawa,  

ul. Żurawia 3/5  

Tel. /22/661-80-53, 

Fax. /22/628-68-85 

http://www.gugik.gov.pl/gugik
http://www.codgik.gov.pl/


NMT (Numeryczny Model Terenu) 



 

NMT (Numeryczny Model Terenu) 


