
 

Korzystanie z tras 

GPS 

Pokonywać granice z pomocą nowych 

mediów 

 Trasy turystyczne GPS opracowane przez uczniów  

opublikowane są na www.gpsies.com. 

 Strona internetowa oferuje różne możliwości wykorzystania 

tras (pobranie, stworzenie powiązania z urządzeniem.)   

 Trasy można oglądać na komputerze na stronie 

www.gpsies.com lub na Google Earth w wersji 3D. 

 Mobilne urządzenia umożliwiają podczas wycieczki 

nawigowanie i komunikację w terenie.  

 Navigowanie możliwe jest na obszarach bez dostępu do 

mobilnych danych i poza zasięgiem sieci komórkowych. 

http://www.gpsies.com/
http://www.gpsies.com/


Korzystanie z tras z pomocą telefonu, smartfonów itp. 

Zalety mobilnych urządzeń: 

• Stała dostępność 

• Nawigowanie z użyciem różnych aplikacji oraz różnych 

map i zdjęć lotniczych jako tła 

• Duży wyświetlacz 

• Widok z informacjami w punktach POI 

• Różne możliwości  wynikających z kombinacji funkcji 

telefonu i odbiornika internetowego (zamawianie noclegu, 

wzywanie pomocy w przypadku awarii pojazdów lub 

wypadku) 

Warunkiem do korzystania z mobilnych urządzeń jest z 

reguły dostępność funkcji GPS i dostęp do internetu. 



Przeglądanie trasy w terenie, uzyskiwanie i przekazywanie 

informacji (bez nawigowania) 

Po zeskanowaniu kodu QR otwiera się strona  

www.gpsies.com. Można zacząć z niej korzystać.  

Wyszukiwanie i otwieranie tras GPS: 

• Otwieranie tras ze strony über www.jugend.natur-schau-spiel.com  

• Skanowanie kodu QR z drukowanych informacji (ulotek, plakatów) 

• Kody QR na tabliczkach informacyjnych na trasie GPS z nawigacją 

multimedialną (tutaj Moorlehrpfad Raddusch) 

Dzięki smartfonowi i stronie www.gpsies.com można obejrzeć track, 

punkty POI z opisami i zdjęciami i otworzyć linki. Nie ma możliwości 

nawigowania. 

Nawigowanie jest możliwe za pomocą aplikacji mobilnej gpsies, ale bez 

pokazywania punktów POI.  

http://www.gpsies.com/
http://www.gpsies.com/


Nawigowanie bez dostępu do internetu za pomocą 

aplikacji „OsmAnd“ 
Pobieranie aplikacji przez internet: 

• Zainstaluj aplikację OsmAnd na urządzeniu mobilnym 

• Bezpłatnie pobierz mapy offline typu OSM (OpenStreetMap) dla 10 krajów  

• Pobierz wybraną trasę GPS 

Rozpocznij nawigowanie bez  odbierania mobilnych danych i poza zasięgiem sieci 

komórkowych! 

Zalety aplikacji OsmAnd:  

• Umożliwia korzystanie bez dostępu do 

internetu 

• Wyświetla punkty POI 

• Zawiera mapy bez ograniczeń 

użytkowania 

Spacer po lesie w Pszczewie z aplikacją 

OsmAnd  

Do www.osmand.de/ 

http://www.osmand.de/


Nawigowanie w terenie za pomocą urządzenia GPS 

Do zalet urządzeń GPS należy m.in..: 

• Odporność na deszcz, wiatr, upadek 

• Nie wymaga dostępu internetowego 

• Nieograniczony lub długi czas użytkowania 

dzięki zastosowaniu baterii / akumulatorów 

• Czytelność wyświetlacza przy mocnym świetle / 

promieniach słonecznych 

Eksportowanie tras GPS ze 

strony www.gpsies.com do 

urządzenia GPS (z użyciem 

przewodu USB) 

http://www.gpsies.com/
http://www.gpsies.com/
http://www.gpsies.com/
http://www.gpsies.com/
http://www.gpsies.com/


 

Dobrej 

zabawy! 

Korzystanie z tras GPS 


