
Spersonalizowana e-mapa 

 
Niektóre firmy, chcąc pozyskać klientów, prezentują na swojej stronie mapę dojazdu do swojej 
siedziby. 
Na standardowej mapie nanoszą trasę lub markery, często ze współrzędnymi geograficznymi lub 
bardziej szczegółowym opisem, ułatwiające potencjalnym klientom orientację. 
Takie przystosowanie ogólnej mapy do własnych potrzeb z konkretnymi danymi jest czynnością, 
którą określa się jako personalizacja mapy. 
Mapę można spersonalizować, korzystając z narzędzi dostępnych w internecie i umieszczając ją na 
portalu, np. traseo.pl po uprzednim zarejestrowaniu się.  
Jest też więcej dostępnych portali umożliwiających przygotowanie własnej trasy rowerowej. 
Na stronie: https://b-bike.pl/wyznaczanie-tras-rowerowych/ można znaleźć kilka propozycji wraz z 
opisem funkcjonalności, np. GoogleMaps, AllTrails, Mapy.cz, Komoot.com 
Trasę można też umieścić na swoim koncie np. SportsTrackera i udostępnić dla innych osób 
(upublicznić). Takie bieżące wczytanie pokonanej trasy jest możliwe dzięki systemowi nawigacji 
satelitarnej GPS. Bieżące telefony mają wbudowany moduł z odbiornikiem sygnału satelitarnego, a 
na podstawie sygnału dobiegającego  z minimum trzech satelit, można określić współrzędne miejsca, 
w którym aktualnie się znajdujemy. 
 
Zadanie 
Wybierz najlepszą dla siebie opcję aplikacji umożliwiającej utworzenie wybranej trasy rowerowej i 
zaplanuj ją dla własnej przyszłej trasy rowerowej.  
 

Mapę można też przygotować tworząc własny kod i wykorzystując pewne narzędzia dostępne w 
internecie. 
Zobacz film z przykładową mapą personalizowaną przeze mnie z wykorzystaniem narzędzi Mapboxa: 
https://youtu.be/kQxXZf52KIY 
 
Czynności, które powinieneś wykonać, aby wykonać własną mapę w Mapboxie:   
1. Wejdź na stronę mapbox.com 
2. Wybierz zakładkę Documentation 
3. Kliknij na link: Mapbox GL JS - bibliotekę JavaScriptu, która wykorzystuje WebGL (rozszerzenie 
Java Script zapewniające dostęp do trójwymiarowego API – programistycznego interfejsu aplikacji) 
do renderowania interaktywnych map. 
4. Gdy pojawi się przycisk install, naciśnij go i dalej po wybraniu Use the mapbox CDN otrzymasz 
dwuwierszowy kod, który należy wkleić między znaczniki head na własnej stronie. 
5. Po kliknięciu next, pojawi się kolejny kod do wklejenia między znacznikami body. Można w nim 

zmienić wielkość okna, w którym będzie prezentowana mapa i wkleić swój token.  
6.Po naciśnięciu kolejnego next dostaniesz się już do wielu cennych wskazówek pomagających 
wykonać swoją własną spersonalizowaną mapę. 
7. Wybierz pierwszą opcję: Display a popup on click,  
8. W tekście znajdziesz link do Maki, a w nim zakładkę do edytora ikon, które można potem pobrać i 
umieścić na mapie. 
9. Następnie po powrocie do mapboxa wybierz zakładkę Examples  
(https://docs.mapbox.com/mapbox-gl-js/example/) i później: Add a default marker to a web map – 

dodasz w ten sposób domyślne markery kopiując fragment podanego kodu lub po wejściu na link 
Marker w tekście zobaczysz  Example – przykłady kodu do przeklejenia z markerem, którego kolor 
możesz zmieniać i nawet umożliwić jego przesuwanie. 
10. Wybierz: Attach a popup to a marker instance – dodasz w ten sposób markery, które sam 
wykonasz lub skorzystasz z kreatora markerów, dostępnego na tej stronie.  
Do wnętrza możesz podesłać dowolny obraz, również z własnym logo. 
 
Chcąc zmienić współrzędne markerów, możesz skorzystać ze strony: https://www.latlong.net/, Tam 
ustalisz miejsce, a następnie podmienisz odpowiednie współrzędne (w kodzie pierwszą współrzędną 
jest długość geograficzna, a drugą współrzędną jest szerokość geograficzna). 
 
Chcąc umieścić dwa markery na mapie, możesz skopiować kod ze zmienną marker, zmienić jego 
nazwę i ustalić inne współrzędne. 
Oprócz markerów, można zaznaczyć na mapie trasę, jednak jest to czasochłonne, ponieważ trasa 

jest łamaną między punktami o podanych współrzędnych. Łatwo się domyślić, że im więcej będzie 
podanych współrzędnych, tym dokładniejszy będzie przebieg trasy. 
 

https://b-bike.pl/wyznaczanie-tras-rowerowych/
https://youtu.be/kQxXZf52KIY
https://docs.mapbox.com/mapbox-gl-js/example/
https://www.latlong.net/


Poniżej przedstawiam całkowitę wersję kodu dla mapy prezentującej szlak na Przysłop Miętusi z 

wybranymi elementami w postaci kodu skopiowanego  z odpowiednich przykładów na stronie 
mapboxa. 
 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html> 
 <head> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
  <meta http-equiv="Content-Language" content="pl"> 
 
  <title>Spersonalizowana mapa z wykorzystaniem kodĂłw z platformy Mapbox</title> 
   
   
  <script src='https://api.mapbox.com/mapbox-gl-js/v2.1.1/mapbox-gl.js'></script> 
  <link href='https://api.mapbox.com/mapbox-gl-js/v2.1.1/mapbox-gl.css' rel='stylesheet' /> 
  <style> 
   body { margin: 0; padding: 0; } 
   #map { position: absolute; top: 0; bottom: 0; width: 100%; } 
  </style> 
 </head> 
 <body> 
  <style> 
  #marker1 { 
   background-image: url('castle.svg'); 
   background-size: cover; 
   width: 20px; 
   height: 20px; 
   border-radius: 10%; 
   cursor: pointer; 
  } 
 
  #marker2 { 
   background-image: url('logo.png'); 
   background-size: cover; 
   width: 80px; 
   height: 80px; 
   border-radius: 50%; 
   cursor: pointer; 
  } 
    
  .mapboxgl-popup { 
  max-width: 200px; 
  } 
 
  #marker_p { 
   background-image: url('poczatek.png'); 
   background-size: cover; 
   width: 50px; 
   height: 50px; 
   border-radius: 50%; 
   cursor: pointer; 
  } 
 
  #marker_k { 
   background-image: url('koniec.png'); 
   background-size: cover; 
   width: 50px; 
   height: 50px; 
   border-radius: 50%; 
   cursor: pointer; 
  } 
 



  #marker_1 { 
   background-image: url('1.png'); 
   background-size: cover; 
   width: 40px; 
   height: 40px; 
   cursor: pointer; 
  } 
 
  #marker_2 { 
   background-image: url('2.png'); 
   background-size: cover; 
   width: 40px; 
   height: 40px; 
   cursor: pointer; 
  } 
 
  #marker_3 { 
   background-image: url('3.png'); 
   background-size: cover; 
   width: 40px; 
   height: 40px; 
   cursor: pointer; 
  } 
 
  #marker_4 { 
   background-image: url('4.png'); 
   background-size: cover; 
   width: 40px; 
   height: 40px; 
   cursor: pointer; 
  } 
 
  #marker_5 { 
   background-image: url('5.png'); 
   background-size: cover; 
   width: 40px; 
   height: 40px; 
   cursor: pointer; 
  } 
 
  #marker_6 { 
   background-image: url('6.png'); 
   background-size: cover; 
   width: 40px; 
   height: 40px; 
   cursor: pointer; 
  } 
 
  </style> 
   
  <div id="map"></div> 
   
  <script> 
   mapboxgl.accessToken = 
'pk.eyJ1IjoiZ2VvaW5mb21hdCIsImEiOiJjazU5cnFrYWMxMDlpM25wYWtwdTNuN3B6In0.1K2YgleOple1cR7_faKtjQ'; 
   var castle = [19.882992, 49.278137]; 
   var logo = [19.885805, 49.278893]; 
   var poczatek = [19.885784, 49.276751]; 
   var koniec = [19.8798911, 49.273965]; 
   var miejsce1 = [19.882144, 49.273685]; 
   var miejsce2 = [19.883289, 49.266964]; 
   var miejsce3 = [19.887495, 49.266068]; 
   var miejsce4 = [19.891456, 49.264402]; 



   var miejsce5 = [19.893388, 49.262162]; 
   var miejsce6 = [19.869049, 49.271389]; 
    
   var map = new mapboxgl.Map({ 
    container: 'map', 
    style: 'mapbox://styles/mapbox/streets-v11', 
    center: [19.886171, 49.269037], 
    zoom: 14 
   }); 
   
   var marker = new mapboxgl.Marker({ 
    color: "#00FF00", 
    draggable: true 
    }).setLngLat([19.885865, 49.277437]) 
    .addTo(map); 
 
  // create the popup 
  var popup = new mapboxgl.Popup({ offset: 25 }).setText( 
   'Zamek' 
  ); 
    
  // create DOM element for the marker 
  var el = document.createElement('div'); 
  el.id = 'marker1'; 
    
  // create the marker1  
  new mapboxgl.Marker(el) 
  .setLngLat(castle) 
  .setPopup(popup) // sets a popup on this marker1 
  .addTo(map); 
 
  // create DOM element for the logo 
  var el2 = document.createElement('div'); 
  el2.id = 'marker2'; 
    
  // create the marker2  
  new mapboxgl.Marker(el2) 
  .setLngLat(logo) 
  .addTo(map); 
 
  // create the popup_p 
  var popup_p = new mapboxgl.Popup({ offset: 25 }).setText( 
   'PoczÄ�tek trasy - StanikĂłw Ĺťleb' 
  ); 
 
  // create the popup_k 
  var popup_k = new mapboxgl.Popup({ offset: 25 }).setText( 
   'Koniec trasy, PrzysĹ�op MiÄ�tusi' 
  ); 
 
  // create the popup_1 
  var popup_1 = new mapboxgl.Popup({ offset: 25 }).setText( 
   'Droga pod reglami u wylotu StanikĂłw Ĺťleb' 
  ); 
 
  // create the popup_2 
  var popup_2 = new mapboxgl.Popup({ offset: 25 }).setText( 
   'Jaworzynka MiÄ�tusia' 
  ); 
 
  // create the popup_3 
  var popup_3 = new mapboxgl.Popup({ offset: 25 }).setText( 
   'Pod Hrubym Reglem' 



  ); 
 
  // create the popup_4 
  var popup_4 = new mapboxgl.Popup({ offset: 25 }).setText( 
   'Panorama Zakopanego i GubaĹ�Ăłwki' 
  ); 
 
  // create the popup_5 
  var popup_5 = new mapboxgl.Popup({ offset: 25 }).setText( 
   'PrzysĹ�op MiÄ�tusi' 
  ); 
 
  // create the popup_6 
  var popup_6 = new mapboxgl.Popup({ offset: 25 }).setText( 
   'Wylot Doliny KoĹ�cieliskiej - Brama Kantaka' 
  ); 
 
 
  // create DOM element for the marker 
  var el_p = document.createElement('div'); 
  el_p.id = 'marker_p'; 
 
  var el_k = document.createElement('div'); 
  el_k.id = 'marker_k'; 
 
  var el_1 = document.createElement('div'); 
  el_1.id = 'marker_1'; 
 
  var el_2 = document.createElement('div'); 
  el_2.id = 'marker_2'; 
 
  var el_3 = document.createElement('div'); 
  el_3.id = 'marker_3'; 
 
  var el_4 = document.createElement('div'); 
  el_4.id = 'marker_4'; 
 
  var el_5 = document.createElement('div'); 
  el_5.id = 'marker_5'; 
 
  var el_6 = document.createElement('div'); 
  el_6.id = 'marker_6'; 
 
    
  // create the marker_p 
  new mapboxgl.Marker(el_p) 
   .setLngLat(poczatek) 
   .setPopup(popup_p) // sets a popup on this marker 
   .addTo(map); 
 
  // create the marker_k 
  new mapboxgl.Marker(el_k) 
   .setLngLat(koniec) 
   .setPopup(popup_k) // sets a popup on this marker 
   .addTo(map); 
 
  // create the marker_1 
  new mapboxgl.Marker(el_1) 
   .setLngLat(miejsce1) 
   .setPopup(popup_1) // sets a popup on this marker 
   .addTo(map); 
 
  // create the marker_2 



  new mapboxgl.Marker(el_2) 
   .setLngLat(miejsce2) 
   .setPopup(popup_2) // sets a popup on this marker 
   .addTo(map); 
 
  // create the marker_3 
  new mapboxgl.Marker(el_3) 
   .setLngLat(miejsce3) 
   .setPopup(popup_3) // sets a popup on this marker 
   .addTo(map); 
 
  // create the marker_4 
  new mapboxgl.Marker(el_4) 
   .setLngLat(miejsce4) 
   .setPopup(popup_4) // sets a popup on this marker 
   .addTo(map); 
 
  // create the marker_5 
  new mapboxgl.Marker(el_5) 
   .setLngLat(miejsce5) 
   .setPopup(popup_5) // sets a popup on this marker 
   .addTo(map); 
 
  // create the marker_6 
  new mapboxgl.Marker(el_6) 
   .setLngLat(miejsce6) 
   .setPopup(popup_6) // sets a popup on this marker 
   .addTo(map); 
 
  map.on('load', function () { 
    map.addSource('lines', { 
     'type': 'geojson', 
     'data': { 
      'type': 'FeatureCollection', 
      'features': [ 
      { 
      'type': 'Feature', 
      'properties': { 
       'color': '#F7455D' // red 
      }, 
      'geometry': { 
       'type': 'LineString', 
       'coordinates': [ 
        [19.885784, 49.276751], 
        [19.885838, 49.273895], 
        [19.884708, 49.273965],    
        [19.881845, 49.273685], 
        [19.881508, 49.273041], 
        [19.880735, 49.272425],    
        [19.879590, 49.269765],    
        [19.882596, 49.268925],     
        [19.881973, 49.267777], 
        [19.882474, 49.267553], 
        [19.882754, 49.266992], 
        [19.883419, 49.266922],     
        [19.886010, 49.265606],     
        [19.888565, 49.266516],  
        [19.889925, 49.266082],  
        [19.890505, 49.265256],     
        [19.892216, 49.264038],     
        [19.892130, 49.263380],     
        [19.893425, 49.263674],     
        [19.893413, 49.262218],  



        [19.892334, 49.262078],  
        [19.890520, 49.262393],  
        [19.890123, 49.261489],  
        [19.889092, 49.261223],  
        [19.888212, 49.261412],  
        [19.886752, 49.261237],  
        [19.886247, 49.261328],  
        [19.885399, 49.261174]     
        [19.884497, 49.261251],  
        [19.883660, 49.261461],  
        [19.882511, 49.261475],  
        [19.881781, 49.261622],  
        [19.880492, 49.261622],  
        [19.879709, 49.261447],  
        [19.879161, 49.261461],    
        [19.878131, 49.261237],  
        [19.877744, 49.261328],  
        [19.876198, 49.261055],  
        [19.875618, 49.261111],  
        [19.874072, 49.261580],  
        [19.873450, 49.261601],  
        [19.872333, 49.262029],  
        [19.871742, 49.262176],  
        [19.871098, 49.262743],     
        [19.870685, 49.262953],  
        [19.870738, 49.263366],  
        [19.870073, 49.264066],  
        [19.869987, 49.264339],  
        [19.869579, 49.266530],  
        [19.868989, 49.271095]     
        [19.869097, 49.271571],  
        [19.868614, 49.274784],  
        [19.868775, 49.275414],  
        [19.871082, 49.275246],  
        [19.873229, 49.275050],  
        [19.875396, 49.274581]    
        [19.876566, 49.274567], 
        [19.877103, 49.274490], 
        [19.877650, 49.274553], 
        [19.879260, 49.274357], 
        [19.880161, 49.274007], 
        [19.880730, 49.273951], 
        [19.881790, 49.273657], 
        ] 
       } 
      } 
     ] 
    } 
   }); 
   map.addLayer({ 
    'id': 'lines', 
    'type': 'line', 
    'source': 'lines', 
    'paint': { 
     'line-width': 3, 
     'line-color': ['get', 'color'] 
    } 
   }); 
  }); 
  </script> 
 </body> 
</html> 
 



Oprócz mapboxa, do tworzenia spersonalizowanej mapy można wykorzystać np. strony: 

www.bing.com/maps, www.lifletjs.com, click2Map.com. 
 
Jednym z narzędzi dostępnych w internecie i często wykorzystywanym np. przez sprzedawców 
nieruchomości jest geoportal. 
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0  
Jest to narzędzie, gdzie na mapę można nakładać wiele warstw, choćby np. siatkę sklepów 
wielkopowierzchniowych, ale też można odczytać nr działki i ustalić jej przybliżoną powierzchnię lub 
długości boków. Obliczenia można dokonać za pomocą specjalnych narzędzi dostępnych w menu:  
Analizy/Pomiary Mierz powierzchnię i Mierz odległość. 
Takie narzędzia, jak w Geoportalu, gdzie za pomocą warstw można zobrazować rozmieszczenie 
określonych obiektów, a za pomocą dostępnych narzędzi można pozyskać dodatkowe cechy 
wybranych miejsc są częścią Systemów Informacji Geograficznej GIS. 
 
 
 
Zadanie do projektu:  
1. Do tematu projektu ustalonego podczas pierwszych zajęć wykonajcie w arkuszu Excel Office365 
chmurową wersję tabeli, w której umieścicie:  
- nazwę trasy; 
- miejsca obserwacji; 
- atrakcje turystyczne. 
Znajdźcie w Internecie narzędzia do tworzenia własnych map (wykorzystując podane poniżej linki), 

sporządźcie ich listę i na tej podstawie zaprezentujcie korzyści i trudności, na jakie możecie natrafić 
przy tworzeniu mapy potrzebnej do projektu. 
Wybierzcie najlepsze, Waszym zdaniem, narzędzie do spersonalizowania mapy i nanieście na jej 
elektroniczną postać:  
- proponowaną trasę, 
- miejsca obserwacji i atrakcje w postaci markerów, 
a następnie w programie graficznym dodajcie tytuł i ramkę. 
 
2. Zapoznajcie się z narzędziem Geograficznego Systemu Informacji (adres strony internetowej:  
https://mapy.geoportal.gov.pl/), a następnie wykonajcie pomiar dla miejsc obserwacji na trasie: 
odczytajcie wysokość n.p.m. oraz współrzędne miejsc obserwacyjnych trasy. Sporządźcie listę tych 
miejsc 

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0

