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Mapa tematyczna 

Treść: 

  zakres widzialnych i dających się pomierzyć 
obiektów znajdujących się na powierzchni 
terenu 

  cechy i własności zjawisk i procesów 
występujących na, pod i nad powierzchnią 
Ziemi 

 
Kryteria wyboru zakresu treści i sposobu jej 

przedstawienia są podporządkowane przeznaczeniu mapy.  



Mapa tematyczna 

Struktura: 

  treść podkładowa (podkład z elementami 
topograficznymi; kontekst przestrzenny, 
interpretacja relacji przestrzennych) zależna 
od charakteru treści tematycznej i skali  

  treść tematyczna (warstwy tematyczne 
przedstawiające wybrane cechy; struktura 
jednowarstwowa, struktura wielowarstwowa) 

 

 



PODZIAŁY MAP GEOLOGICZNYCH 

1. według skali:  

 ogólne, przeglądowe: 1:100 000  
i w większych skalach - 
kompilacyjne 

 szczegółowe: 1:10 000 – 1:50 000 
- wykonywane w terenie  

 wielkoskalowe, plany, specjalne: 
1:500 – 1:5 000 - wykonywane  
w terenie 



PODZIAŁY MAP GEOLOGICZNYCH 

2. według „głębokości”:  

 powierzchniowe (odkryte, zakryte) 

 wgłębne  

 

3. według tematyki: 

 stratygraficzne (litologiczne, 
litostratygraficzne) 

 tektoniczne 

 strukturalne 

 litologiczno-facjalne 

 



PODZIAŁY MAP GEOLOGICZNYCH 

3. według tematyki (c.d.): 

 paleogeograficzne 

 geologiczno-inżynierskie 

 hydrogeologiczne 

 surowcowe  

 geomorfologiczne 

 geofizyczne  

 kompleksowe (=podstawowe) 

 



W Polsce głównym wykonawcą i wydawcą 
geologicznych opracowań kartograficznych 
jest Państwowy Instytut Geologiczny 
– Państwowy Instytut Badawczy 
(PIG-PIB), pełniący również rolę 
koordynatora. Nadzór merytoryczny nad 
jakością opracowań kartograficznych pełni 
Komisja Opracowań Kartograficznych 
przy Ministrze Środowiska.  



   Niniejszy katalog map PIG daje podstawowe 
informacje o zakresie merytorycznym i stanie 
realizacji następujących map seryjnych:  

    
Nazwa mapy (atlasu) skala 
 Mapa geologiczna Polski 1:500 000 
 Mapa geologiczna Polski 1:200 000 
 Mapa hydrogeologiczna Polski 1:200 000 
 Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000 
 Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000 
 Mapa geologiczno - gospodarcza Polski 1:50 000 
 Mapa geośrodowiskowa Polski 1:50 000 
 Mapa litogenetyczna Polski 1:50 000 
 Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów 1:25 000 
 Szczegółowa mapa geologiczna Tatr 1:10 000 
 Atlasy geochemiczne  

 

http://www.pgi.gov.pl/mapy/mgp500/MGP500_main.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mgp/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mhp1/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/smgp/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mhp2/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mggp/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mggp/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mggp/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mggp/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mgp2/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mgp2/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mgp2/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mgp2/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mgs/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/atlas1/index.html








Aktualnie podstawowa edycja map 
seryjnych obejmująca cały kraj 
wykonywana jest w skali 1:50 000. 
Obejmuje ona pięć map w całości 
realizowanych w technologii cyfrowej: 

 Szczegółową Mapę Geologiczną Polski,  

 Mapę Hydrogeologiczna Polski,  

 Mapę Geologiczno-Gospodarczą Polski,  

 Mapę Geośrodowiskową Polski, 

 Mapę Litogenetyczną Polski 



Mapa geologiczna Polski 1:500 000 

 

Mapa wydana w układzie 5 arkuszy 
wydawniczych: czterech z mapą 
geologiczną i jej objaśnieniami oraz 
piątym z dwoma przekrojami 
geologicznymi 

http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mgp/index.html


Mapa geologiczna Polski  
1 : 500 000 

Mapa przedstawia obraz powierzchniowej budowy 
geologicznej Polski w skali 1:500 000, w układzie 
1992. 
  
Warstwy numeryczne (tematyczne):  
 wydzielenia geologiczne,  
 tektonika,  
 zasięgi zlodowaceń,  
 ciągi drobnych form rzeźby (ozy, drumliny, 
moreny    czołowe),  
 linie przekrojów geologicznych 
 podstawowe warstwy topograficzne (granice 
administracyjne, rzeki, miejscowości) 
 
  





Lp. Nazwa mapy (atlasu)  Skala 

1 Mapa geologiczna Polski 1:200 000 

2 Mapa hydrogeologiczna Polski 1:200 000 

3 Szczegółowa mapa geologiczna Polski  

   1:50 000 

4 Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000 

5 Mapa geologiczno - gospodarcza Polski  

   1:50 000 

6 Mapa geośrodowiskowa Polski 1:50 000 

7 Mapa litogenetyczna Polski 1:50 000 

8 Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów 

   1:25 000 

http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mgp/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mhp1/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/smgp/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mhp2/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mggp/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mggp/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mggp/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mggp/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mgp2/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mgp2/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mgp2/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mgp2/index.html
http://www.pgi.gov.pl/mapy/dane/mgs/index.html


  Mapa geologiczna Polski  
w skali 1:200 000  

   

Mapa (wydana w latach 1969-1998) obejmuje 
obszar całej Polski. Wydana została w dwóch 
wersjach:  

A - mapa geologiczna zakryta  

B - mapa geologiczna odkryta, bez utworów                   
czwartorzędowych.  

Na każdym arkuszu zamieszczony jest przekrój 
geologiczny oraz profile stratygraficzno - 
litologiczne.  









 Mapa geologiczna Polski  
w skali 1:200 000  

   Barwny arkusz mapy zarówno wersji A,  
jak i B w skali 1:200 000 uzupełnia 
komplet czarno białych map,  
w skali 1:50 000, składający się z 16 
arkuszy będących powiększona kopią 
granic geologicznych wraz z lokalizacja  
i profilem stratygraficznym punktów 
dokumentacyjnych. Komplet takich map 
jest drukowany w ograniczonym 
nakładzie.  



 Mapa geologiczna Polski  
w skali 1:200 000  

   Do każdego arkusza są opracowane 
objaśnienia tekstowe w postaci broszury, 
w których omówiono budowę geologiczną 
obszaru objętego mapą, przedstawiono 
profile głębokich otworów wiertniczych 
oraz wyniki przeglądowych prac 
zdjęciowych lub wyniki zestawień map  
w skalach bardziej szczegółowych.  



 Mapa hydrogeologiczna Polski  
w skali 1:200 000 

   Na mapie przedstawiono obszary o różnej 
wydajności, głębokość pierwszego 
użytkowego poziomu wodonośnego, 
hydroizohipsy, przejawy wód mineralnych. 
Wyznaczono obszary o różnym stopniu 
izolacji pierwszego użytkowego poziomu 
wodonośnego. Zaznaczone zostały również 
punkty stacjonarnych obserwacji wód 
podziemnych.  



Mapa hydrogeologiczna Polski  
w skali 1:200 000 

   Na przekrojach hydrogeologicznych 
dołączonych do każdego arkusza, 
pokazano zwierciadło wody oraz litologię 
skał, w aspekcie stopnia ich 
przepuszczalności. Na mapie wyróżniono 
jednostki hydrogeologiczne: regiony, 
podregiony, rejony. Ponadto na każdym 
arkuszu zamieszczono trzy mapy w skali 
1:500 000: »» 



Mapa hydrogeologiczna Polski  
w skali 1:200 000 

» »:  

 mapę przepuszczalności utworów 
powierzchniowych oraz głębokości 
pierwszego zwierciadła wód podziemnych,  

 mapę miąższości utworów wodonośnych  
w czwartorzędzie,  

 mapę wodoprzewodności głównego 
użytkowego poziomu wodonośnego oraz 
jakości wód.  

 





Szczegółowa mapa geologiczna Polski 

w skali 1:50 000 

 

Mapa opracowywana jest w układzie „1942” 
i została wykonana w latach 1956-2009. 

Od 2000 r. – reambulacja mapy.  

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski jest 
wykonywana w oparciu o: 

 Instrukcję opracowania i wydania 
SMGP w skali 1:50 000;  

 Metodykę opracowania SMGP w skali  

 1:50 000.  

 



Skorowidz SMGP w skali 1 : 50 000 (stan na 31.12.2015)  

 



Szczegółowa mapa geologiczna Polski  
w skali 1:50 000 

 

W skład danego arkusza mapy wchodzą: 

 arkusz mapy  

 objaśnienia (zielona książeczka) 

 

Na arkuszu mapy (tzw. „płachcie”) znajdują 
się: 

 mapa geologiczna w skali 1:50 000; 

 objaśnienia barw, szrafur i symboli; 

 profile litostratygraficzne (co najmniej 
jeden); 

 



Szczegółowa mapa geologiczna Polski  
w skali 1:50 000 

 

Na arkuszu mapy (tzw. „płachcie”) znajdują 
się (c.d.): 

 przekroje geologiczne (co najmniej jeden) 
wykonane wzdłuż linii przekrojowej 
zaznaczonej na mapie; 

 szkic podziału wykonawstwa fragmentów 
arkusza na poszczególnych wykonawców; 

 na odwrotnej stronie arkusza („płachty”) 
znajdują się skrócone profile wierceń 
zaznaczonych na mapie. 





 



Objaśnienia do SMGP zawierają następujące 
rozdziały i załączniki: 

 

I. Rozdziały:  

 wstęp (dane ogólne) 

 ukształtowanie powierzchni terenu 

      - geomorfologia  

      - hydrografia 

 budowa geologiczna 

      - stratygrafia  

      - tektonika 

      - rozwój budowy geologicznej 

 



Objaśnienia do SMGP zawierają: 

 

I. Rozdziały (c.d.):  

   charakterystyka surowców      
  mineralnych 

   charakterystyka hydrogeologiczna 

   charakterystyka geologiczno-  
  inżynierska 

   podsumowanie 

   literatura 

 



Objaśnienia do SMGP zawierają: 

 
II. Załączniki w skali 1: 100 000:  

  szkic geomorfologiczny  

  szkic geologiczny odkryty  

  szkic występowania surowców mineralnych 

  szkic hydrogeologiczny 

  szkic geologiczno-inżynierski 

 



Mapa hydrogeologiczna Polski  
w skali 1:50 000 

 

  Mapa obejmuje obszar całej Polski i jest 
opracowywana w układzie "1942". 
Mapa wykonana w latach 1996-2004 ze 
względu na potrzebę zachowania 
porównywalnego stanu rozpoznania 
warunków hydrogeologicznych i 
zagrożenia wód podziemnych.  



Mapa hydrogeologiczna Polski  
w skali 1:50 000 

   

   Celem mapy jest syntetyczne odwzorowanie 

warunków hydrogeologicznych, wskazanie głównego 
poziomu wodonośnego, podanie jego zasobności  
i dynamiki wód oraz ich jakości i zagrożeń. 
Dostarcza informacji o zwykłych wodach 
podziemnych w zakresie niezbędnym do 
podejmowania decyzji na szczeblu administracji 
regionalnej i samorządów terytorialnych oraz 
programowania badań hydrogeologicznych i działań 
obejmujących zagospodarowanie przestrzenne.  



  Mapa hydrogeologiczna Polski  
w skali 1:50 000 

    
Mapa składa się z: 
 planszy głównej, przedstawiającej 

rozmieszczenie, charakterystykę ilościową 
oraz jakość i stopień zagrożenia zwykłych 
wód podziemnych,  

 tekstu objaśniającego wraz z tabelami 
oraz przekrojami hydrogeologicznymi  
i mapami uzupełniającymi,  

 mapy dokumentacyjnej i materiałów 
dokumentacyjnych.  

 



Mapa hydrogeologiczna Polski  
w skali 1:50 000 

 

  Przyjęto zasadę, że realizacja mapy 
powinna obejmować większe obszary, 
np. jednostki hydrogeologiczne,  
a tylko w wyjątkowych sytuacjach 
pojedyncze arkusze.  



Mapa hydrogeologiczna Polski 
1:50 000 

Dziedziny wykorzystania mapy:  
 wydzielanie, charakterystyka parametrów i ocena stanu JCWPd, 
 prowadzenie wykazów wód podziemnych stanowiących źródło 

zaopatrzenia ludności w wodę, 
 projektowanie ujęć wód podziemnych i ich stref ochronnych,  
 sporządzanie programów ochrony wód podziemnych, ochrona 

środowiska, 
 dokumentowanie głównych zbiorników wód podziemnych i ich 

obszarów ochronnych, 
 projektowanie i realizowanie badań hydrogeologicznych 

regionalnych i lokalnych, 
 opiniowanie pozwoleń wodnoprawnych na użytkowanie wód,  
 opracowanie planów gospodarowania wodami i warunków 

korzystania z wód,  
 planowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodnej,  
 planowanie przestrzenne (kierunki zagospodarowania terenu),  
 wydawanie decyzji związanych z lokalizacją przedsięwzięć 

uciążliwych dla środowiska. 
 



 



Mapa geologiczno – gospodarcza Polski 
(MGGP) w skali 1:50 000 

  
Mapa opracowywana jest w układzie "1942"  
 
Celem mapy jest przedstawienie:  
 perspektyw i prognoz występowania 

kopalin,  
 stanu zagospodarowania i klasyfikacji złóż 

kopalin,  
 rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń 

środowiska przyrodniczego związanych  
z występowaniem złóż oraz eksploatacją  
i przeróbką kopalin,  
 



Mapa geologiczno – gospodarcza Polski 
(MGGP) w skali 1:50 000 

 

Celem mapy jest przedstawienie (cd.): 

 wybranych elementów hydrogeologicznych 
w celu ochrony wód podziemnych przed 
nieracjonalnym zagospodarowaniem,  

 obiektów przyrodniczych i obszarów 
chronionych,  

 obiektów dziedzictwa kulturowego,  

 warunków podłoża budowlanego.  



Mapa geologiczno – gospodarcza 
Polski (MGGP) w skali 1:50 000 

 

  Mapa przeznaczona jest głównie dla 
potrzeb planowania przestrzennego 
do wykorzystania przez regionalne 
oraz lokalne samorządy i organy 
administracji państwowej.  



Mapa geologiczno – gospodarcza Polski 
(MGGP) w skali 1:50 000 

 

   Mapa składa się z:  

 planszy głównej, obszernego tekstu 
objaśniającego wraz z tabelami i mapami 
uzupełniającymi (arkusz na tle: jednostek 
fizjograficznych, budowy geologicznej, 
głównych zbiorników wód poziemnych i 
europejskich przyrodniczych systemów 
ochrony przyrody w skali 1:5 000 000); 

 komputerowej bazy danych o złożach 
kopalin.  

 



 



Mapa geośrodowiskowa Polski (MGP)  
w skali 1:50 000 

  Mapa składa się z dwóch plansz:  

 

plansza A - zawiera zaktualizowane treści 
MGG 

 

plansza B - nowe treści dotyczące geochemii 
środowiska zapisane w warstwie 
informacyjnej "Ochrona powierzchni 
Ziemi" i w także nowych warstwach 
informacyjnych: składowanie odpadów 
i system NATURA 2000.  



Mapa geośrodowiskowa Polski (MGP)  
w skali 1:50 000 

    

   Głównym celem opracowania i wprowadzenia 

nowej warstwy tematycznej jest takie 
przedstawienie i interpretacja geośrodowiskowa 
danych geochemicznych, aby wynikające z nich 
wnioski były zrozumiałe i wykorzystywane przez 
niespecjalistów, pozwalając im podejmować 
prawidłowe decyzje oraz mogły być pomocne np. 
w planowaniu przestrzennym gmin, powiatów  
i województw.  



Mapa geośrodowiskowa 
 Polski 1:50 000 

Plansza A 
1. warstwa informacyjna: ZŁOŻA KOPALIN 

warstwy tematyczne: 
• kopaliny - złoża udokumentowane 
• kopaliny – perspektywy i prognozy 
• górnictwo i przetwórstwo kopalin 

2. warstwa informacyjna: WODY 
warstwy tematyczne: 
• wody powierzchniowe, 
• wody podziemne, 
• strefa wybrzeża morskiego 

3. warstwa informacyjna: WARUNKI PODŁOŻA 
warstwy tematyczne: 
• warunki budowlane, 
• gleby chronione, 
• obszary leśne 

 



Mapa geośrodowiskowa 
 Polski 1:50 000 

Plansza A 
4. warstwa informacyjna: OCHRONA 

ŚRODOWISKA  
warstwy tematyczne: 
• ochrona przyrody i krajobrazu, 
• ochrona dziedzictwa kulturowego, 
• georóżnorodność 

5. warstwa informacyjna: ZAGROŻENIA 
POWIERZCHNI ZIEMI  
warstwy tematyczne: 
• geochemia środowiska, 
• składowanie odpadów, 
• antropopresja 

 



 



Mapa geośrodowiskowa 
 Polski 1:50 000 

Plansza B 

dwie warstwy tematyczne:  

 geochemia środowiska  

 składowanie odpadów 

 

 



Mapa geośrodowiskowa 
 Polski 1:50 000 

Warstwa tematyczna GEOCHEMIA ŚRODOWISKA 
obejmuje przetworzone zasoby danych PIG  
z zakresu geochemii dotyczące gleb i osadów wodnych. 
Na mapie przedstawiana jest:  

  lokalizacja miejsc opróbowania,  

  zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, 

  zanieczyszczenia gleb pierwiastkami 
promieniotwórczymi,  

  zanieczyszczenia gleb związkami organicznymi,  

  zanieczyszczenia osadów wodnych metalami ciężkimi,  

  wielkość emanacji radonowych,  

  klasyfikacja gleb  

  klasyfikacja osadów wodnych. 

 

 



Mapa geośrodowiskowa 
 Polski 1:50 000 

Warstwa tematyczna SKŁADOWANIE ODPADÓW 
przedstawia tereny predysponowane do 
lokalizowania w ich obrębie składowisk odpadów, 
przy jednoczesnym respektowaniu wymagań 
ochrony środowiska przyrodniczego i ograniczeń 
prawnych. Generalnie obszary te powinny spełniać 
kryteria lokalizacji składowisk. 

 



 



Mapa litogenetyczna 
 Polski 1:50 000 

Mapa seryjna całego kraju, przedstawiająca 
litologię i genezę utworów występujących na 
powierzchni terenu oraz wybrane zjawiska 
geodynamiczne, antropogeniczne  
i hydrogeologiczne.  

 
Powinna być wykorzystywana do ogólnych 
opracowań geologicznych, sozologicznych, 
planistycznych i geoturystycznych, do 
typowania obszarów występowania surowców 
skalnych oraz do waloryzacji i wyznaczania 
obszarów opracowań szczegółowych. 





Mapa glacitektoniczna 
 Polski 1:1 000 000 

Przedstawia rozmieszczenie zaburzeń i struktur 
glacitektonicznych na terenie całego kraju.  
 
Powstała na podstawie szczegółowych (SMGP w skali 1 : 50 
000) i przeglądowych materiałów kartograficznych oraz 
publikowanych i archiwalnych opracowań autorskich. 
 

Na mapie prezentowane są ciągi wałów i wzniesień oraz 
pojedyncze formy zbudowane z osadów zaburzonych 
glacitektonicznie, kopalne depresje glacitektoniczne i kry 
lodowcowe, a znakami punktowymi zaznaczone są wiercenia 
oraz odsłonięcia ze stwierdzonymi zaburzeniami 
glacitektonicznymi. 
 
Całość uzupełniają zasięgi głównych zlodowaceń oraz morza 
eemskiego. W tekście towarzyszącym mapie scharakteryzowano  
i zilustrowano zaburzającą działalność lądolodu oraz przykłady 
zaburzeń glacitektonicznych w wybranych regionach kraju. 
 



Szczegółowa mapa geologiczna 
Sudetów 1:25 000 





Szczegółowa mapa geologiczna 
Tatr 1:10 000 

Mapa seryjna, opracowywana we  

współpracy z geologami słowackimi  

na podstawie wcześniejszych  

materiałów kartograficznych oraz  

wyników prac i terenowych badań  

kartograficznych i geofizycznych. 



Szczegółowa mapa geologiczna 
Tatr 1:10 000 

 

Szczegółowa Mapa Geologiczna Tatr w skali 1: 10 000 (SMGT), 

jest najnowszym opracowaniem kartograficznym tego 

wysokogórskiego regionu i drugim wydaniem po Mapie 

Geologicznej Tatr Polskich w skali 1:10 000 opublikowanej, ale 

w innym cięciu arkuszowym niż mapy wydane w latach 1958-80 

pod redakcją naukową Sokołowskiego i Guzika. 

 

W 2016 r. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy 

Instytut Badawczy rozpoczął udostępnianie SMGT. Projekt ten 

obejmował wykonanie 25 arkuszy w trzech etapach w latach 

2005-2015. 



 



 

Skorowidz SMGT w skali 1 : 10 000 



KARTOGRAFIA GEOLOGICZNA  

  - dział geologii zajmujący się 

opracowywaniem metod sporządzania  
i sporządzaniem map geologicznych  
(= wiedza o mapach geologicznych i ich 
sporządzaniu) 

 



Kartowanie geologiczne jest ustawowym 
obowiązkiem państwowej administracji 
geologicznej.  

Rolę tę wypełnia Departament Geologii  
i Koncesji Geologicznych Ministerstwa 
Środowiska, nadzorowany przez 
Podsekretarza Stanu - Głównego Geologa 
Kraju.  



Podział kartografii geologicznej:  

1. Techniki badawcze, metodyka, zasady:  
 metody lokalizacyjne, 

 metody identyfikacyjne, 

 metody przygotowania, dokumentowania  
oraz wydawania map. 

2. Kartowanie geologiczne (jako metoda 
badań geologicznych): 

 zadanie i projekt badań,  

 zbieranie danych publikowanych  
i archiwalnych. 

 

 



Podział kartografii geologicznej: 

2. Kartowanie geologiczne (cd.):  

 badania terenowe: lokalizacja i identyfikacja 
zjawisk w terenie i na mapie, reambulacja, 

 opracowanie czystorysu mapy, 

 opracowanie tekstu i załączników.  

 

3. Prace edytorskie (przygotowanie  

    i wydawanie map geologicznych) 



ETAPY WYKONYWANIA MAPY 

GEOLOGICZNEJ 

1. Przygotowanie do prac terenowych –
studiowanie materiałów archiwalnych, 
map, publikacji, etc. zakończone 
wykonaniem projektu badań 

 

2. Prace terenowe = zdjęcie geologiczne 
– wykonanie mapy geologicznej 
terenowej, rękopiśmiennej 

 

3. Prace edytorskie 



ETAPY WYKONYWANIA MAPY 

GEOLOGICZNEJ 

WSTĘPNE PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO KARTOWANIA 
GEOLOGICZNEGO 

 

1. Studium publikacji i materiałów archiwalnych:  

 publikacje – Bibliografia Geologiczna Polski 
(ewentualnie str. PIG www.pgi.gov.pl); 

 materiały archiwalne; 

 opisy wierceń – publikowane i niepublikowane; 

 magazyny rdzeni; 

 mapy i przekroje geologiczne – publikowane  
i niepublikowane; 

 okazy skał; 

 rozmowy z osobami pracującymi w terenie. 

 

http://www.pgi.gov.pl/


ETAPY WYKONYWANIA MAPY 

GEOLOGICZNEJ 

WSTĘPNE PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO KARTOWANIA 
GEOLOGICZNEGO 

 

2. Studium zdjęć lotniczych i map topograficznych:  

 zdjęcia lotnicze jako podkłady topograficzne; 

fotointerpretacja geologiczna „wstępna” – szkic 

fotointerpretacyjny; 

 mapy topograficzne – analiza rzeźby terenu i jej 

związku z geologią; wyszukiwanie możliwych 

odsłonięć, projektowanie marszrut. 

 



ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH  

I GEOLOGICZNO-ZDJĘCIOWYCH 

Przygotowanie do prowadzenia prac 
kartograficznych dzieli się na: 

 ogólne 

 etapowe 

 bieżące (codzienne) 



ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH  

I GEOLOGICZNO-ZDJĘCIOWYCH 

OGÓLNE PRZYGOTOWANIE PRAC 
GEOLOGICZNO- ZDJĘCIOWYCH: 

  

 analiza projektu (programu) prac geologicznych; 

 zestawienie profili wierceń archiwalnych; 

 wykonanie przekrojów geologicznych roboczych;  

 przygotowanie podkładów topograficznych; 

 wykonanie mapy hipsometrycznej; 

 interpretacja zdjęć lotniczych i satelitarnych; 

 analiza geomorfologiczna; 

 opracowanie harmonogramu prac geologiczno-
zdjęciowych. 

 



ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH  

I GEOLOGICZNO-ZDJĘCIOWYCH 

ETAPOWE PRZYGOTOWYWANIE PRAC 
GEOLOGICZNO-ZDJĘCIOWYCH: 

 
 lokalizacja wierceń i sond z dokumentacji 

specjalistycznych; 
 wytypowanie odsłonięć, wyrobisk, skarp; 
 wyróżnienie rodzajów form rzeźby; 
 wniesienie danych z fotointerpretacji zdjęć 

lotniczych i satelitarnych; 
 narysowanie granic geologicznych z map 

wcześniejszych; 
 analiza profili wierceń archiwalnych i przekrojów 

roboczych  



ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH  

I GEOLOGICZNO-ZDJĘCIOWYCH 

BIEŻĄCE (CODZIENNE) PRZYGOTOWANIE 
PRAC GEOLOGICZNO-ZDJĘCIOWYCH: 

 

 wyznaczanie przejazdów i marszrut; 

 rysowanie na mapie terenowej 
przypuszczalnych granic geologicznych; 

 wyznaczanie lokalizacji ważniejszych 
punktów dokumentacyjnych. 

 



ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH  

I GEOLOGICZNO-ZDJĘCIOWYCH 

PRACE GEOLOGICZNO-ZDJĘCIOWE: 

 rozpoznawanie litologii 

 rozpoznawanie form rzeźby 

 

Praca na mapie:  

 nanoszenie punktów dokumentacyjnych z 
numeracją; 

 nanoszenie symboli litologicznych; 

 nanoszenie punktów marszrutowych; 

 rysowanie granic geologicznych; 

 inne oznaczenia (głazy narzutowe, źródła itp.); 

 aktualizacja treści mapy topograficznej. 

 



ILOŚĆ MARSZRUT I PUNKTÓW 

OBSERWACYJNYCH NA 1 km2 MAPY 

GEOLOGICZNEJ 

SKALA MAPY  

BUDOWA 

 

MARSZRUTY 

km/km2 

 

PUNKTY  

NA km2 

 

WYDAJNOŚĆ  

km2/dzień DRUKU PRACY 

 

 

1:50 000 

 

 

1:25 000 

 

PROSTA  3-4 2-3 1 

ŚREDNIA  4-5 3-5 0,5 

ZŁOŻONA 5-8 5-6 0,25 

 

 

1:25 000 

 

 

1:10 000 

PROSTA 8-10 6-9 0,25 

ŚREDNIA 10-12 9-14 0,1-0,2 

ZŁOŻONA 12-15 14-17 0,05-0,1 



Sposoby prowadzenia domiarów szczegółów 

sytuacyjnych w zdjęciach busolowych 



ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH  

I GEOLOGICZNO-ZDJĘCIOWYCH 

PRACE GEOLOGICZNO-ZDJĘCIOWE: 
 
Prowadzenie notatnika terenowego: 
 opisy punktów dokumentacyjnych; 
 plany sytuacyjne; 
 rysunki odsłonięć; 
 schematyczne przekroje geologiczne; 
 opis dokumentacji fotograficznej; 
 opis miejsc opróbowania; 
 sprecyzowanie problemów do rozwiązania z 

użyciem sondy mechanicznej; 
 inne uwagi i spostrzeżenia. 



ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH  

I GEOLOGICZNO-ZDJĘCIOWYCH 

PRACE GEOLOGICZNO-ZDJĘCIOWE: 

 
Prace dokumentacyjne: 
 
 wykonywanie sondowań ręcznych;  
 oczyszczanie odsłonięć; 
 wykonywanie wkopów; 
 opróbowanie; 
 weryfikacja lokalizacji wierceń archiwalnych; 
 dokumentacja fotograficzna. 



ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH  

I GEOLOGICZNO-ZDJĘCIOWYCH 

PRACE GEOLOGICZNO-ZDJĘCIOWE: 

 
CODZIENNE OPRACOWYWANIE MAPY TERENOWEJ:  
 

 rysowanie tuszem danych lokalizacyjnych  
i geologicznych naniesionych na mapę terenową; 

 rysowanie tuszem granic geologicznych (w wersji 
ostatecznej); 

 kolorowanie pól poszczególnych wydzieleń 
geologicznych; 

 analiza wykonanej mapy i wyznaczenie 
elementów koniecznych do sprawdzenia  
i uzupełnienia. 



ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH  

I GEOLOGICZNO-ZDJĘCIOWYCH 

PRACE GEOLOGICZNO-ZDJĘCIOWE: 

 
ETAPOWE PRACE ZESTAWCZE: 

 uzupełnienie i analiza przekrojów roboczych; 

 analiza problemów geologicznych wyłonionych  
w trakcie prac geologiczno zdjęciowych; 

 lokalizacja punktów dokumentacyjnych do 
wykonania sondą mechaniczną; 

 wytypowanie odsłonięć do szczegółowego 
opracowania i opróbowania. 



ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH  

I GEOLOGICZNO-ZDJĘCIOWYCH 

PRACE GEOLOGICZNO-ZDJĘCIOWE: 

 

UZUPEŁNIAJĄCE PRACE DOKUMENTACYJNE:  

 wykonanie sondowań mechanicznych (opis profili, 
opróbowanie); 

 szczegółowe opracowanie ważniejszych odsłonięć 
(rysunki, dokumentacja fotograficzna, 
opróbowanie). 



CZYNNOŚCI PRZY OPRACOWYWANIU ARKUSZA SMGP, MOŻLIWE DO 

WYKONANIA PRZY ZASTOSOWANIU WYBRANEGO OPROGRAMOWANIA 

NARZĘDZIOWEGO 

ETAP LUB ELEMENT 
OPRACOWANIA  

OPROGERAMOWANIE 
NARZĘDZIOWE, EW. SPRZĘT  

Tekst projektu badań tekst 
objaśnień  

MS Word 

Szkic geologiczny zakryty  
i odkryty 

AutoCad, Arc/Info, ArcView 

Mapa dokumentacyjna Arc/Info, ArcSMGP, ArcTeren 

Przekroje geologiczne  Arc/Info, ArcView, ArcSMGP, 
CorelDraw 

Szkice z projektowaną 
lokalizacją otworów 
wiertniczych  

Arc/Info, ArcView, skaner  

Zdjęcie geologiczne ArcTeren 

Mapa geologiczna Arc/Info, ArcView, ArcTeren 



CZYNNOŚCI PRZY OPRACOWYWANIU ARKUSZA SMGP, MOŻLIWE DO 

WYKONANIA PRZY ZASTOSOWANIU WYBRANEGO OPROGRAMOWANIA 

NARZĘDZIOWEGO 

ETAP LUB ELEMENT 
OPRACOWANIA  

OPROGERAMOWANIE 
NARZĘDZIOWE, EW. SPRZĘT  

Wstępna analiza 
geomorfologiczna 

ArcView – cyfrowa mapa 
rzeźby terenu 1:200 000 
Arc/Info, ArcView – cyfrowy 
model terenu 1:50 000 

Graficzna prezentacja 
współczynników 
petrograficznych glin zwałowych 

MS Excel 

Graficzna prezentacja ułożenia 
dłuższych osi klastów w glinie 
zwałowej 

MS Excel 

 

Objaśnienia barw i symboli MS Word, ArcTeren, ArcView, 
ArcSMGP 

Syntetyczny profil geologiczny Arc/Info, ArcView 



CZYNNOŚCI PRZY OPRACOWYWANIU ARKUSZA SMGP, 

MOŻLIWE DO WYKONANIA PRZY ZASTOSOWANIU WYBRANEGO 

OPROGRAMOWANIA NARZĘDZIOWEGO 

ETAP LUB ELEMENT 
OPRACOWANIA  

OPROGERAMOWANIE 
NARZĘDZIOWE, EW. SPRZĘT  

Skorowidz autorski zdjęcia 
geologicznego 

Arc/Info, ArcView, MS Word 

Szkic geomorfologiczny AutoCad, Arc/Info, ArcView 

Tabela litologiczno-
stratygraficzna 

MS Word 

Inne tabele i zestawienia MS Word, MS Excel, ArcTeren 

Inne załączniki graficzne CorelDraw, ArcView 

Cyfrowanie materiałów 
autorskich 

Arc/Info, ArcSMGP, ArcTeren 

Komputerowa redakcja 
merytoryczna i techniczna oraz 
przygotowanie do druku 

Arc/Info, ArcSMGP,  



Metodyka wykonywania SMGP 



Metodyka wykonywania SMGP 



Zmienność litologiczna osadów 

powierzchniowych zaznaczona w szacie 

roślinnej (Metodyka wykonywania SMGP) 


