
Meritum 4 (67) 2022
Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

1

WYCIECZKA Z NOWOCZESNĄ 
TECHNOLOGIĄ

WANDA JOCHEMCZYK • KATARZYNA OLĘDZKA

Młodzi ludzie chętnie korzystają z  nowych tech-

nologii, choć nie zawsze rozumieją mechanizmy 

i algorytmy, które są odpowiedzialne za działanie 

serwisów i aplikacji. Zadaniem nauczyciela jest nie 

tyle wszystko wyjaśniać i  tłumaczyć, ile zachę-

cać do głębszej refleksji i stymulować uczniów do 

samodzielnych poszukiwań. Służą temu odpo-

wiednio dobrane zadania, które stają się wyzwa-

niem dla uczniów. Spróbujmy razem zorganizować 

wycieczkę śladami Fryderyka Chopina. Pokażemy, 

jak wykorzystać możliwości urządzeń mobilnych, 

by lepiej ją zaplanować i zorganizować. Opowiemy 

również o tym, jak ją udokumentować.

PRZYGOTOWANIE WYCIECZKI

O  ile kiedyś korzystaliśmy podczas planowania 

wyjazdu z przewodników drukowanych, tak teraz 

mamy dostęp do różnorodnych serwisów interne-

towych. Spora część z nich jest tworzona społecz-

nie przez entuzjastów.

Rysunek 1. Przykładowa trasa z serwisu traseo.pl użytkownika Ulixes  
Źródło: https://www.traseo.pl/trasa/zelazowa-wola-miejsce-urodzenia-choopina

http://traseo.pl
https://www.traseo.pl/trasa/zelazowa-wola-miejsce-urodzenia-choopina
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Ludzie w różnym wieku chętnie dzielą się swoim doświadczeniem podróżniczym. Publikują przebytą trasę 

wraz z opisem i materiałem zdjęciowym. Jednym z takich serwisów jest Traseo (https://www.traseo.pl). 

Można tam znaleźć zarówno wycieczki piesze, jak i rowerowe, motocyklowe oraz wykorzystujące różne 

inne aktywności. Niejako na marginesie warto zauważyć, że w praktyce wiele z  takich przewodników 

okazuje się być przygotowana na najwyższym poziomie. Są przecież tworzone przez pasjonatów danej 

dziedziny i recenzowane przez osoby, które z nich korzystają – praktyków.

Użytkownik przygotowuje opis trasy, dołącza mapę oraz zdjęcia. Przebieg trasy jest rejestrowany pod-

czas przemieszczania się przez urządzenie mobilne. Wystarczy specjalna aplikacja, na przykład Geo Tra-

cker i GPS. GPS to akronim Global Positioning System – systemu nawigacji satelitarnej służącej do okre-

ślania położenia użytkownika w terenie. Warto dodać, że telefon komórkowy odczytuje również nasze 

położenie na podstawie połączenia ze stacją bazową BTS (ang. Base Transceiver Station) oraz siecią Wi-Fi. 

Dedykowana aplikacja zapisuje co pewien czas nasze położenie. Z tak zapisanego ciągu punktów można 

z dużym przybliżeniem odczytać zapis trasy.

Rysunek 2. Aktywności rejestro-
wane w serwisie

Rysunek 3. Fragment pliku GPX opisującego trasę

Opublikowaną trasę można prześledzić szcze-

gółowo przed wyjściem z domu, ale również moż-

na z niej korzystać podczas wędrówki i przejażdżki. 

Istnieje bowiem opcja pobrania jej na telefon ko-

mórkowy. Dla trasy dostępny jest profil terenu. Jest 

to szczególnie ważne na terenach górzystych. Sam 

opis trasy jest dostępny w wielu formatach. Popu-

larnymi formami zapisu są formaty GPX i KML. Po-

szczególne formaty zapisu różnią się nie tylko formą, 

ale i liczbą informacji w niej zapisanych. Ciekawost-

ką jest to, że zarówno GPX, jak i KML to pliki teks-

towe, które można nie tylko podejrzeć, korzystając 

z edytora tekstu, ale i modyfikować. Daje to możli-

wość dostosowania opisu do konkretnych potrzeb.

Przy okazji warto zwrócić uczniom uwagę na po-

ziom bezpieczeństwa. Chociaż zwolennicy prywat-

ności będą na pierwszy plan wysuwać argument 

ochrony danych osobowych, trzeba zauważyć, 

że zapis na bieżąco położenia zwiększa poziom 

bezpieczeństwa. Korzystają z tego ludzie w pode-

szłym wieku, udostępniając swoją lokalizację, ale 

również sportowcy, szczególnie ci zaangażowani 

w sporty ekstremalne.

Rysunek 4. Profil terenu przeglądanej trasy

https://www.traseo.pl
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W TRAKCIE WYCIECZKI

Kto z nas nie robi zdjęć, gdy znajdzie się w nowym 

lub pięknym miejscu? Warto zauważyć, że może-

my nie tylko zapisywać informacje wizualne – jak 

dany obiekt wygląda – ale również dane dotyczą-

ce lokalizacji, w której znajduje się fotografowany 

obiekt. Nasz telefon powinien posiadać aplikację, 

która ma takie możliwości (oczywiście musimy 

wyrazić zgodę na pobieranie naszej lokalizacji). 

W przypadku wycieczki krajoznawczej wydaje się 

to być bezpieczne, nietrudno sobie jednak wyob-

razić okoliczności, w których zapisana lokalizacja 

nie jest pożądana, np. podczas działań militar-

nych. Podobne informacje można zapisać, filmując.

Jeśli w  danym pliku zdjęciowym jest zapisana 

lokalizacja, to można ją odczytać w systemie Win-

dows, klikając prawym przyciskiem myszy na plik, 

a następnie wybierając Właściwości | Szczegóły. 

Żądane informacje są w sekcji GPS.

DOKUMENTOWANIE WYPRAWY

Trasę wycieczki można zapisać w postaci sperso-

nalizowanej mapy Google. Konieczne jest posia-

danie konta Google, którym należy się zalogować 

po wejściu na stronę https://www.google.pl/maps.

Tworzenie nowej mapy należy rozpocząć, wybiera-

jąc z menu w lewym górnym rogu kolejno Menu  

Twoje miejsca  Mapy  Utwórz mapę.

Rysunek 5. Zdjęcie pomnika 
Fryderyka Chopina i jego 
geolokalizacja

Rysunek 6. Tworzenie nowej mapy w Moich 
Mapach Google.

Rysunek 7. Pasek narzędzi mapy w Moich Mapach Google

Warto uzupełnić dostępne do edycji pola, wpisu-

jąc tytuł mapy i jej opis. Na mapie pojawi się pasek 

narzędzi (rys. 7), za pomocą którego można dodać 

miejsca i trasy na mapie.

https://www.google.pl/maps
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Pierwsze narzędzie w postaci „łapki” pozwala prze-

suwać mapę, za pomocą drugiego wstawiamy 

znacznik miejsca na mapie. Następne narzędzie po-

zwala rysować linie lub trasy piesze, rowerowe czy 

też samochodowe. Kolejne narzędzia to dodawanie 

wskazówek i mierzenie odległości lub powierzchni 

po zaznaczeniu fragmentu mapy.

Po dodaniu wskaźnika na mapie można go opi-

sać, podając jego nazwę, charakterystykę. Można też 

wybrać kolorystykę punktu, dodać zdjęcie lub ikonę.

Oprócz wybranych przez siebie punktów na 

mapie można dodać do spersonalizowanej mapy 

zaznaczone obiekty. Wystarczy kliknąć w wybrany 

obiekt, a otworzy się okienko z informacją o wybra-

nym miejscu, wtedy w dolnej części należy wybrać 

Dodaj do mapy.

Rysunek 8. Edycja nazwy i opisu punktu na mapie

Rysunek 9. Dodawanie obiektu do mapy

Rysunek 10. Tworzenie trasy pieszej

Rysunek 11. Efekt rysowania trasy pieszej

Korzystając z  narzędzia Rysuj linię, można nary-

sować trasę pieszej wycieczki (do wyboru jest też 

rowerowa lub samochodowa), wskazując jej kolej-

ne punkty.

Algorytm Google sam zaznacza trasę, można ją 

jednak modyfikować, przesuwając myszką. Algo-

rytm podczas działania wykorzystuje mechanizmy 

sztucznej inteligencji.
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Tak jak w  innych dokumentach Google, tak i  tu-

taj można zaprosić inne osoby do wyświetlania 

lub edycji utworzonej mapy. Po wybraniu w menu 

Udostępnij należy ustalić, czy wszyscy mogą ją 

widzieć. Tutaj też można skopiować link do osa-

dzenia mapy na stronie internetowej. Jeśli chce-

my zaprosić innych do współpracy, to wybieramy 

Udostępnij na dysku.

Nowe technologie sprzyjają pracy grupowej. 

Udostępnianie dokumentu do edycji uczy współ-

pracy i wsłuchiwania się w głos innych, stymuluje 

krytyczne myślenie, pobudza do poszanowania 

cudzej pracy i uczy odpowiedzialności.

PODSUMOWANIE

Spoglądając okiem dydaktyka na opisaną wycieczkę, 

warto podsumować, czego się nauczyliśmy. Po 

pierwsze dzięki technologii możemy poznać ważne 

dla historii miejsca i  osoby, zwiedzać określone 

lokalizacje wirtualnie i w rzeczywistości. Pozwala 

to na korzystanie z  dorobku poprzednich poko-

leń. Po drugie, korzystając ze zdo-

byczy techniki, poznajemy nowe 

technologie, jesteśmy bieglejsi 

w  posługiwaniu się nimi i  lepiej 

rozumiemy zasady ich działania. 

Uczymy się, kiedy służą dobru czło-

wieka, a kiedy wprost przeciwnie – 

szkodzą. Po trzecie, organizując 

współpracę i uczestnicząc w niej, 

rozwijamy nasze kompetencje 

miękkie, doskonalimy umiejętność 

krytycznego myślenia i  kształtu-

jemy odpowiedzialność za wspólną 

pracę. I jak tu nie zgodzić się z ano-

nimowym autorem, że podróże to 

jedyna rzecz, na którą wydajemy 

pieniądze, a stajemy się bogatsi? •

dr KATARZYNA OLĘDZKA – nauczyciele konsul-

tanci w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastoso-

wań Komputerów w Warszawie

WANDA JOCHEMCZYK •

Rysunek 12. 
Udostępnianie mapy –  
mapa będzie mogła być 
edytowana przez wszystkie 
osoby, które mają  
do niej link


