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Mapy geologiczne

• Podstawowych danych nt. geologii danego obszaru dostarczają mapy ogólnogeologiczne, które 
ilustrują jego budowę za pomocą wydzieleń stratygraficznych, tzn. granic utworów(skał) 
rozróżnianych na podstawie kryterium wiekowego (np. należących do dewonu, triasu dolnego itp.); 

• Każde z wydzieleń stratygraficznych (np. jura, kreda) posiada swoje określone, standardowe barwy 
np. jura – niebieski; kreda – zielony;

• Na mapach zaznaczanych jest szereg innych informacji – uskoki, nasunięcia, granice nieciągłości itd;

• Taka standaryzacja powoduje, że mapy geologiczne z dowolnego zakątka świata mogą być przez nas 
czytane niemal intuicyjnie



W jaki sposób zdobyć mapę geologiczną 
mojej okolicy

• Wejdź na stronę internetową Państwowego Instytutu 
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

• pgi.gov.pl

lub

• bezpośrednio do serwisu mapowego PIG-PIB

• http://geologia.pgi.gov.pl

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


Przechodzimy do serwisu mapowego



W serwisie mapowym

1. Jako podstawa 

pokazuje się Mapa 

Geologiczna Polski bez 

utworów 

czwartorzędowych

2. Aby znaleźć 

mapę 

geologiczną 

swojej okolicy 

należy zaklikać 

„Mapy 

arkuszowe PIG-

PIB w skali 

1:50000” po 

prawej stronie 

w „liście 

warstw”.



Podział Polski na arkusze Szczegółowej Mapy 
Geologicznej Polski (SMGP w skali 1:50000)

Każdy kwadrat 

to oddzielny 

arkusz mapy w 

skali 1:50000



Wyobraźmy sobie że mieszkamy w 
Siemiatyczach (wschodnia Polska)

1. Kółkiem myszki 
powiększamy główną 
mapę, aż trafimy na 
obszar, który nas 
interesuje.

2. Przy powiększaniu mapy 
zaczną się pojawiać nazwy 
arkuszy i ich numery.



Wyobraźmy sobie że mieszkamy w 
Siemiatyczach (E Polska)

3. Klikamy lewym klawiszem na 
obszar arkusza mapy 
„Siemiatycze”

4. Wyskoczy nam okno 
dialogowe, w którym klikamy 
„zobacz więcej”

5. Zostaniemy przeniesieni do 
nowej strony internetowej



Wyobraźmy sobie że mieszkamy w 
Siemiatyczach (wschodnia Polska)

1. Na stronie mamy 
kilkanaście 
„żółtych belek” z 
odpowiednimi 
opisami

2. Zaklikujemy drugą 
„żółtą belkę” -
„skan mapy” i 
przenosimy się do 
nowego okna, gdzie 
wyskoczy nam 
arkusz mapy 
„Siemiatycze”.



Oto i SMGP arkusz Siemiatycze

1. Teraz zostaje nam znaleźć 
interesujące nas miejsca i odczytać 
z jakich utworów (skał) są 
zbudowane.

2. Dowiemy się również, jaki jest wiek 
tych utworów (np. dewon, jura, 
czwartorzęd itd.) oraz jaka jest ich 
geneza.

3. Na mapie znajdziemy również linię 
przekroju geologicznego, który 
przedstawiony jest na dole arkusza.



Chcemy wiedzieć więcej – „Objaśnienia” do 
SMGP, arkusz Siemiatycze

1. Jeśli chcemy wiedzieć więcej 
należy otworzyć „Objaśnienia do 
Szczegółowej Mapy Geologicznej 
Polski – w tym przypadku dla 
arkusza Siemiatycze.

2. Zaklikujemy trzecią żółtą belkę” –
„tekst do mapy” i przenosimy się 
do nowego okna, gdzie wyskoczą 
nam szczegółowe objaśnienia jako 
plik pdf.

3. Klikając w każdą z kolejnych belek 
uzyskamy dostęp do wielu 
ciekawych informacji – należy tu 
sobie popróbować.



Chcemy wiedzieć więcej – „Objaśnienia” do 
SMGP, arkusz Siemiatycze

Teraz pozostaje Wam tylko 
czytanie i konfrontowanie 
zdobytych informacji z mapą 
i tym, co aktualnie możemy 
zobaczyć w terenie.



Chcemy wiedzieć jeszcze więcej….

Dla niektórych arkuszy zostały 
dodatkowo przygotowane tzw. 
„Mapy Litogenetyczne”

Kolejny slajd to przykład 
takiej mapy dla arkusza 
„Tereszpol”



Uzyskujemy Mapę Litogenetyczną Polski –
arkusz Tereszpol

Czytać, oglądać i bawić się geologią –
najlepiej pójść w teren i 
skonfrontować z rzeczywistością.



Już dziś zaplanuj swój start w Ogólnopolskim 
Konkursie Wiedzy Geologicznej – OKAWANGO 
2022/2023

https://geo.uw.edu.pl/popularyzacja/konkurs-
okawango/

Podejmij wyzwanie i studiuj z nami 
na najlepszym wydziale geologicznym w Polsce –
Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Dziękujemy za uwagę i życzymy miłych 
zmagań z fascynującą geologią


