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Rysowanie, edycja, usuwanie 

Ogólnie W tej instrukcji zostanie opisany sposób w jaki tworzy się, 
edytuje i usuwa obiekty na mapie. 

 
 

Rysowanie punktu 
 Obiekt na mapie składa się z punktów. Punkt również może 

być obiektem – np. słup, studnia. 
 

Wybierz funkcję Rysuj 
 

Następnie wybierz Rysuj 
 

 

Wybierz miejsce, w którycm 
chcesz narysować punkt. 
Następnie naciśnij prawy 
przycisk myszy, aby 
zakończyć rysowanie punktu. 

 
 
 
 
 

Rysuj linię 
 Można rysować obiekty w formie linii – np. drogi 

 

Wybierz funkcję Rysuj 
 

Następnie wybierz Rysuj 
 

 

Wybierz miejsce, w którym 
zaczyna się linia. Dodawaj 
kolejne punkty klikając lewym 
przyciskiem myszy. Zakończ 
rysowanie obiektu klikając 
prawy przycisk myszy. 

 
 

Jeśli chcesz wznowić 
rysowanie wcześniej 
zapisanego obiektu, możesz to  
zrobić wybierając końcowy 
punkt linii i dodać kolejne 
punkty. Wcześniej jednak 
należy zaznaczyc obiekt jako 
aktywny (funkcja wybierz).  
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Rysuj powierzchnię 
 Najczęściej na mapie rysowane są takie obiekty jak pola – 

obiekty o zamkniętej powierzchni. 
 

Wybierz funkcję Rysuj 
 

Następnie wybierz Rysuj 
 

Zaznaczaj kolejne punkty 
obiektu. Na końcu wybierz 
punkt początkowy, który też 
będzie punktem końcowym i 
przytrzymaj Ctrl. W ten 
sposób zamkniesz obiekt. 

 
 

Można również zakończyć 
rysowanie obiektu wybierając 
ikonę Informacja o zadaniu 
i w zakładce Obiekt Info 
zaznaczyć Obszar. Program 
sam połączy punkt 
początkowy i końcowy. 
 

  

Rysuj koło 
 W progarmie można rysowac okręgi 

 

Wybierz funkcję Rysuj 
 

Następnie wybierz Rysuj koło 
 

 

Wybierz miejsce, w którym 
ma znajdowac sie środek 
okręgu. Pojawi się okno, w 
którym można określić 
promień okręgu. 
 

 
 

Warstwa, nazwa, powierzchnia 
 

Standardowo obiekt typu koło umieszczany jest na warstwie 
linia pomocnicza, jednak możesz wybrać inną warstwę. 
Podobnie można zmienić lub nadać nazwę obiektu. Jeśli 
zaznaczysz Zamknij jako obszar, program sam zamknie 
obszar okręgu i policzy jego powierzchnię. Można również 
edytować kolor wypełnienia. 
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Po naciśnięciu ok program 
narysuje koło 
 

 
 

Wybierz wiele obiektów 
 Aby pracować z danym obiektem, musi być on aktywny. Jest 

możliwość, aby jednocześnie zaznaczyć kilka obiektów do 
dalszej edycji, usuwania, kopiowania czy przenoszenia. Jest 
kilka sposobów, aby jednocześnie wybrać kilka obiektów. 

 

Naciśnij Wybierz wiele 
obiektów.  

 

 

Zaznacz obszar, w obrębie 
którego obiekty mają zostać 
zaznaczone (program 
zaznacza prostokąt). 
Zaznaczone obiekty będą 
miały kolor żółty. 
 
 

  
 

Naciśnij Wybierz wiele 
obiektów (poligon)  

 

 

Używając tej funkcji sami 
rysujemy obszar zaznaczenia 
w formie wielokątu. Na końcu 
naciskamy prawy przycisk 
myszy – zamykamy obiekt. 
 

  
 

Wybierz obiekt 
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Kolejnym sposobem na 
wybranie kilku obiektów jest 
zaznaczenie ich z wciśniętym 
klawiszem Ctrl. Przytrzymując 
Ctrl wybieramy kolejne 
obiekty. Chcąc je odznaczyć 
klikamy w dowolne miejsce 
mapy lub nasiskamy Escape. 

  
 

Usuwanie obiektu 
Ogólnie Wszystkie obiekty (linie, punkty, obszary) usuwamy w ten 

sam sposób. Najpierw musimy wybrać obiekt, aby go usunąć.   
 

Wybierz obiekt 
 

 

Wybierz obiekt, który chcesz 
zaznaczyć (podświetli się na 
żółto) 
 

 
 

Wybierz Usuń  
 

Wybierz Usuń aktywny obiekt 
 

 

Program zapyta: 
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Obiekt zostanie usunięty 
Uwaga: program nie ma 
funkcji cofnij. Jeśli usuniesz 
jakiś obiekt przez przypadek 
po prostu nie zapisuj zmian – 
wybierz ponownie mapę z listy 
zadań.  

 
 
 

Usuwanie punktu. 
Ogólnie Można usunąć punkt w dowolnym obiekcie  

 

Wybierz obiekt 
 

 

Wybierz obiekt z którym 
chcesz pracować 
 

 
 

Wbierz funkcję Obiekty 
 

Wybierz punkt 
 

 

Wybierz punkt który chcesz 
usunąć – zaznaczony punkt 
będzie otoczony kwadratem 

 
Wybierz Usuń 

 
Wybierz Usuń zaznaczony punkt 
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Program zapyta: 

 
 

Program usunie punkt 

 
 

Delete Można również użyć klawisza delete w celu usunięcia punktu, 
jednak w takim przypadku program wcześniej  nie zapyta czy 
na pewno chcemy usunąć punkt. 

 
 

Przenoszenie punktu 
 Można przenieść punkt dowolnego obiektu 

 

Wybierz 
 

 

Wybierz obiekt, z którym 
chcesz pracować 
 

 
 

Wybierz Obiekty. 
 

Wybierz Przenieś punkt 
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Wybierz punkt, który chcesz 
przenieść i przytrzymując go 
przenieś w docelowe miejsce. 

 
 

Wstawianie punktu 
Ogólnie Możemy wstawić (dodać) punkt w dowolnym obiekcie 

 

Wybierz obiekt 
 

 

Wybierz obiekt, z którym 
chcesz pracować 
 

 
 

Wybierz funkcję Obiekty 
 

Wybierz Wstaw punkt 
 

 

Wybierz miejsce na 
zaznaczonym obiekcie, gdzie 
chcesz wstawić punkt. Punkt 
ten następnie możesz 
przenieść w dowolne miejsce  

 
 
 

Kopiowanie/przenoszenie obiektu 
Ogólnie Kopiujemy/przenosimy zawsze aktywny obiekt 

 
 

Page 7 
 



 Rysowanie, edycja, usuwanie 
 

Wybierz obiekt 
 

 

Wybierz obiekt, z którym 
chcesz pracować 
 

 
 

Wybierz Obiekty. 
 

Wybierz Kopiuj/przenieś obiekt 
 

 

Można tutaj skopiować obiekt 
oraz go przenieść 

 
 

Skalowanie lub utrzymanie 
kształtu obiektu 

Kiedy kopiujesz obiekt mozesz utrzymać jego kształt lub 
wybrać skalowanie. 
Kiedy wybierzesz skalowanie obiekt zostanie skopiowany i 
przesunięty o taką odległość w metrach jaka zostanie 
określona, jednocześnie obiekt będzie skalowany 
(pomniejszony lub powiększony). 
Jeśli wybierzesz utrzymanie kształtu obiektu wtedy obiekt 
zostanie skopiowany i przesunięty w żądanym kierunku bez 
skalowania. 

 

Zaznacz punktem na mapie 
kierunek w którym kopiowany 
obiekt powinien zostać 
przesunięty. 
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Informacja o zadaniu 

Ogólnie W informacjach o zadaniu znajdują się wszystkie dane 
dotyczące aktywnego zadania. Jeśli aktywnym zadaniem jest 
mapa pola, w informacji o zadaniu mozna znaleźć dalsze dane 
o zadaniu z programu Agrinavia Field 

 

Informacja o zadaniu 
 

 

W Informacjach o zadaniu 
znajduje się 5 zakładek: 
W Obiekt Info można 
tworzyć edytować, usuwać 
zadania, można znaleźć 
informacje o długości czy 
powierzchni obiektu 
W zakładce Pole znajdują się 
informacje o danym polu z 
arkusza pola 
W zakładce Warstwa można 
edytować wygląd wartswy-
grubość linii, wypełnienie itp. 
W zakładce Obszar info 
można wyświetlić informacje o  
wewnętrznych obszarach 
wewnątrz obiektu 
W zakładce Zadanie widzimy, 
które zadanie jest aktywne.  

OBIEKT INFO 
Z listy rozwijanej możemy 
wybrać warstwę, a następnie 
nazwę zadania. 
Zaznaczając wykaz 
wyświetlimy dane dotyczące 
każdego z punktów obiektu. 
Zaznaczając Obszar program 
pokaże powierzchnię obiektu. 
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Edycja obiektu 
 Wszystkie obiekty zapisywane są na warstwach. Warstwa ma 

okreslony kolor, grubość linii itp. 
Jeśli obiektem jest pole, należy przypisać kod pola z Agrinavia 
Field do obiektu na mapie 
 

 

Edytuj obiekt  
 

  

 

W oknie edycji obiektu 
możemy zmienić warstwę, 
nazwę obiektu czy kod pola. 

 
 

Można jednocześnie wybrać 
kilka obiektów do edycji. 
Wówczas okno edycji będzie 
wyglądało w ten sposób:  

 
 

Jeśli któryś z obiektów miał 
przypisany kod pola przy 
zmianie warstwy zostanie on 
usunięty.  

 
 

Kod pola Kod pola można przypisać do obiektów, które mają 
powierzchnie (nie mogą być to linie czy punkty). Ikona 
lornetki otwiera listę pól. Kiedy wybierzesz kod pola program 
automatycznie przypisze obiekt do odpowiedniej warstwy 
odpowiadającej danej uprawie. 
Najprościej jest przypisać kod pola korzystając z zakładki pole 
w Informacji o zadaniu. 
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Tworzenie obiektu 
 Można tworzyć obiekt na mapie korzystając z tego miejsca w 

Informacji o zadaniu. Jest to o tyle bardziej wygodne od 
funkcji rysuj, że można od razu okreslić warstwę, na której 
rysujemy obiekt. 

 

Wybierz Utwórz 
 

  

 

Wybierz nazwę warstwy oraz 
nazwę obiektu. Następnie 
narysuj obiekt. 

 
 
 

Usuwanie obiektu 
Wybierz Usuń obiekt. 

 
  

 

Program zapyta: 

 
 
 

Powiększanie obiektu 
  

Wybierz Powiększ obiekt 
 

  

 

W ten sposób można szybko 
odnaleźć obiekt na mapie 
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Odległości i kąty 
 Chcąc narysować obiekt o dokładnych wymiarach możemy 

wpisać dokładne długości boków obiektu oraz kąty pomiedzy 
jego bokami.  

 

Kąty oraz długości boków 
możemy określić gdy 
zaznaczymy Wykaz.  

 
 
 

Na liście punktów wybieramy 
dane, któr chcemy zmienić i 
wpisujemy odpowiednie 
wartości. 

  

 

POLE 
 
 

W informacjach o zadaniu w zakładce Pole odnajdziemy 
informacje o polu – jeśli pole na mapie połączone jest z 
danymi o polu z programu Agrinavia Field, w tym miejscu 
zobaczymy te informacje. Na mapie wyświetlą się informacje z 

Page 12 
 



 Rysowanie, edycja, usuwanie 
 

arkusza pola z roku zbiorów, z którym mapa została 
połączona. 

 

W informacjach o polu 
znajdują się: kod pola, obszar 
uprawy, odmiana itp. 

 
 
 

Łączenie mapy z arkuszem pola 
 Łącząc mapę z arkuszem pola pozwalamy na wyświetlanie 

szczegółowych informacji-np. o nawożeniu 
 

Wybierz 
 

Wybierz pole na mapie-zaznaczone podświetli 
sie na żółto 

 

 

Szukaj 
 

  

 

Pojawi się lista pól z programu 
Agrinavia Field. Należy wybrać 
z listy pole, które ma być 
połączone z polem na mapie. 

 
 

 
 

Program połączy mapę z arkuszem pola. Wybrane pole na 
mapie zapisze na warstwie, która odpowiada danej uprawie. 
Dana uprawa ma własną warstwę, dlatego zawsze wszystkie 
pola z tą sama uprawą będą miały ten sam kolor. 

 

Page 13 
 



 Rysowanie, edycja, usuwanie 
 

Program zachowa połączenie 
mapy pola z arkuszem pola – 
będą one połączone nawet 
jeśli zmienimy rok zbiorów. 
 

 
 
 

WARSTWA 
Wygląd obiektów na mapie Każdy obiekt na mapie zapisany jest na konkretnej warstwie. 

Mozna edytować wygląd mapy edytując wygląd wartswy. 
 

Dla każdego zadania istnieje 
lista warstw, których nie 
można usunąć, są to: Linia 
pomocnicza, obiekty, linia 
pomiarowa, tekst, symbol.  
Przypisując kod pola do pola 
na mapie, program 
automatycznie zapisuje dane 
pole na warstwie przypisanej 
do danej uprawy (np. warstwa 
kukurydza). 
Gdy usuniemy kod pola z 
mapy, program zapisze mapę 
pola na warstwie Obiekty. 

 
 

Opis kolumn  

Pokaż Gdy pole jest zaznaczone na mapie pokazane są wszystkie 
obiekty z tej warstwy 

Tekst Gdy pole jest zaznaczone na mapie pokażą się teksty 

Nazwa Nazwa warstwy-w tym miejscu można zmienić nazwę warstwy 
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Obszar Powierzchnia wszystkich obiektów na tej warstwie 

Wypełnienie Kolor wypełnienia obiektów. Wypełnione mogą być tylko 
obiekty będące obszarami 

Linia Kolor linii 

Brd. (m) Szerokość linii 

Txt. lin Jeśli pole jest zaznaczone na mapie widoczne będą linie 
łączące mapę pola z tekstem, który na niej jest wyświetlany 

Sym. Lin.  Jeśli pole jest zaznaczone na mapie wyświetlą się naniesione 
symbole 

Symbol lin Jesli pole jest zaznaczone na mapie pojawią się linie łączące 
mapę pola z symbolem 

Pkt. Tu określony jest kolor obiektu typu punkt zapisanego na 
danej warstwie 

Zm. (m) Średnica obiektu typu punkt na danej wartswie 
 
 

Tworzenie warstw 
 Można samemu tworzyć nowe warstwy – np. warstwę 

chwasty, drenaż, klasy bonitacyjne, itp.  
Uwaga: najlepiej tworzyć mapę danej warstwy jako 
odrębne zadanie, aby nie nanosić zbyt wielu informacji 
na jedną mapę. Nastepnie można wyświetlać wiele 
zadań w jednym oknie-np. mapę upraw, a na niej mapę 
klas bonitacyjnych, lub np. mapę występowania 
chwastów w kolejnych latach. 

 

Wybierz Utwórz warstwę 
 

  

 

Pojawi się okno: 
 
Należy nazwać nową warstwę 

 
 

Nowa warstwa pojawi się na 
liście. Mozna teraz zmienić jej 
wygląd 
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Usuwanie warstwy 
 Ta funkcja pozwala na usunięcie warstwy. 

Uwaga: jeśli usuniemy warstwę, usunięte zostaną 
wszystkie zapisane na niej obiekty 

 

Wybierz Usuń obiekty w 
warstwie  

  

 

Program zapyta: 

 
 
 

Usuwanie tekstu w warstwie 
 Funkcja ta pozwala na usuwanie tekstów w warstwie 

 

Wybierz Usuń tekst w 
warstwie  

  

 

Program zapyta: 

 

Pokaż/ukryj 
 Funkcja ta pozwala na szybkie ukrywanie lub pokazywanie 

warstw na mapie 
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Jeśli np. chcemy wyswietlić na 
mapie tylko jedną uprawę np. 
kukurydzę, musimy odznaczyć 
wszystkie pozostałe warstwy. 
Jeśli jest wiele warstw, może 
być to kłopotliwe, dlatego 
łatwiej użyć poniższej funkcji 

 
 

Pokaż/ukryj 
  

  

 

Wybierz ukryj wszystko 

 
 

Następnie nalezy wybrać 
warstwę kukurydza – na 
mapie wyświetlą się tylko pola 
z kukurydzą 
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Kolory warstw. 

Jeśli chcemy zmienić kolor 
warstwy możemy to zrobić 

 
 
 
 

Chcąc zmienić kolor warstwy 
klikamy w pole z kolorem, 
który chcemy zmienić 
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Pojawi się okno w którym 
można zmienić kolor 
wypełnienia a także styl linii 
 
 

 
 

Warstwę wypełnić można 
kolorem, ale również siatką 
lub innym wzorem: 
 

 
 

Kiedy klikniemy na kolor 
pojawi się lista kolorów do 
wyboru: 
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