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Cel Uczniowie uczą się opracowywania i prezentowania tras GPS w oparciu 
o platformę  www.gpsies.com 

Czas 1 godzina lekcyjna (45 minut) 
Miejsce Sala komputerowa 
Pomoce 
dydaktyczne Komputer, projektor, internet, urządzenie GPS z przewodem USB 

Przygotowanie Zapis tracka GPS na potrzeby ćwiczeń 

 

1. Strona internetowa www.gpsies.com  

www.gpsies.com jest bezpłatną stroną internetową, wykorzystywaną na całym świecie do 
opracowywania i prezentacji tras GPS. 

Strona ta wykorzystywana jest w Brandenburgii  przez podmioty turystyczne, m.in. przez  
Tourismusverband Spreewald e.V. oraz Tourismusmarketing Brandenburg (TMB). 
 

2. Budowa i najważniejsze funkcje www.gpsies.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gpsies.com oferuje m.in. następujące możliwości: 

• Wyszukiwanie wśród wszystkich dostępnych tras i szlaków 

• Tworzenie tracków / tras w komputerze 

• Wstawianie na stronę, publikowanie i edytowanie tracków / tras zapisanych za pomocą 
urządzenia GPS. Możliwe jest także edytowanie punktów POI, oraz dodanie zdjęć, 
tekstów, linków a także zmienienie kolorów i symboli  

• Konwertowanie plików w różnych formatach (gpx, kmz, kml i in.) 

Ryc. 1, 2 i 3: Ekran powitalny www.gpsies.com (na środku) z podstawowymi funkcjami  
(u góry, na czerwono) oraz dostępnymi wersjami językowymi (po prawej)  

 

 

 

Aplikacja (do 
pobrania) do nawi-
gacji na 
smartfonie, 
tablecie itp. 

Wyszukiwanie istniejących tras poprzez 
szukanie tekstowe lub zaznaczenie na mapie 

„Rejestracja“ w celu 
założenia konta użytkownika. 
„Zaloguj się“ na koncie  

http://www.gpsies.com/
http://www.gpsies.com/
http://www.gpsies.com/
http://www.gpsies.com/
http://www.gpsies.com/
http://www.gpsies.com/
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• Zarządzanie trackami i trasami 

(Wstawianie tracków i zarządzanie nimi wymaga rejestracji.) 

3. Zakładanie konta użytkownika 

Umieszczanie i edytowanie danych, zarządzanie trasami (trackami, punktami POI) wymaga 
utworzenia konta użytkownika. Aby móc później pracować wystarczy się zalogować.  

„Rejestracja“ w celu utworzenia konta użytkownika i późniejsze logowanie odbywa się poprzez 
pola pokazane i zaznaczone na ryc. 1. 

4. GPSies app 

Zgodnie z ryc. 1 można pobrać aplikację GPSies app. Służy ona do nawigowania po tracku za 
pomocą smartfona, tabletu itp. Urządzenia te muszą być przystosowane do odbioru sygnału 
GPS. 

Wskazówka: Podczas nawigowania za 
pomocą aplikacji GPSies app nie można 
zobaczyć punktów POI. 

5. Linkowanie tras 

Dla tras znajdujących się na stronie 
www.gpsies.com istnieje wiele 
możliwości tworzenia linków. 

W ten sposób można umieścić 
wybraną trasę na własnej stronie 
internetowej wykorzystując link lub 
ramkę (= okienko, w którym ukazuje 
się mapa / zdjęcie lotnicze wraz z 
trasą ze strony www.gpsies.com). 

Kody QR danej trasy można 
zastosować w materiałach 
drukowanych. 

 

6. Rozpoczęcie pracy z www.gpsies.com, możliwości zastosowania oraz doświadczenia  
użytkowników  

W internecie po wpisaniu słów „gpsies youtube” można wyszukać liczne materiały video 
dotyczące www.gpsies.com, np.: 

 Ręczne tworzenie tracka za pomocą GPSies - 
http://www.youtube.com/watch?v=RvBK3ZBEzfw   

 Automatyczne tworzenie tracka za pomocą GPSies - 
http://www.youtube.com/watch?v=lsE3VcH9_50  

 

Notatki: 

 

 

 

 

 

Ryc. 4: Możliwości tworzenia linków do 
tras na www.gpsies.com  

http://www.gpsies.com/
http://www.gpsies.com/
http://www.gpsies.com/
http://www.youtube.com/watch?v=RvBK3ZBEzfw
http://www.youtube.com/watch?v=lsE3VcH9_50
http://www.gpsies.com/

