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Uwagi ogólne 
 
Dodatek „CONT-EVO MAP” jest programem (tzw. dodatkiem programu MS Excel), który umożliwia 
prezentację danych liczbowych na mapie, poprzez tworzenie kartogramów lub wykorzystanie 
wykresów. 
Niniejszy przewodnik ma za zadanie zaprezentować użytkownikowi sposób poruszania się po tej 
aplikacji. Przedstawione tu metody wprowadzają jedynie w możliwości programu, które można 
znacząco rozszerzyć używając poleceń wbudowanych w program MS Excel. 
Instrukcja stworzona została przy wykorzystaniu dodatku w wersji komercyjnej (CONT-EVO MAP 
POLSKA PRO (gminy) – tj. najbardziej rozbudowanej – w środowisku MS Excel 2010. 

Wymagania techniczne 
 
Podstawowym wymogiem dla działania programu jest poprawnie zainstalowany składnik pakietu MS 
Office – MS Excel w wersji 2007/2010/2013. 
Dodatek poprawnie pracuje na każdej konfiguracji sprzętowej zgodnej z MS Office, tj. procesor co 
najmniej 500 MHz, 256 MB RAM, rozdzielczość ekranu 1024 x 768. 
Podane wymagania związane są z faktem, iż dodatek bazuje tylko i wyłącznie na wbudowanych 
funkcjonalnościach programu MS Excel. 

Uruchomienie 
 
Do rozpoczęcia pracy z programem nie jest konieczna żadna instalacja ze strony użytkownika. 
Uruchomienie programu odbywa się poprzez otwarcie pliku o nazwie „CONT-EVO MAP - 
POLSKA.xlam” w programie MS Excel. Bardzo ważne jest, aby program Excel został odpowiednio 
skonfigurowany dla obsługi makr. 
O ile ustawienia użytkownika umożliwiają uruchamianie makr, możemy przystąpić do otwarcia pliku z 
lokalizacji, w której został on zapisany. 

Automatyczne uruchamianie dodatku wraz z aplikacja MS Excel 
 
Program MS Excel można skonfigurować tak, aby dodatek CONT-EVO MAP uruchamiał się 
automatycznie. W tym celu należy wejść do opcji MS Excel i wybrać polecenie Dodatki: 

http://cont-evo.eu
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Jeśli użyjemy polecenia Przejdź, pojawi się okno dialogowe z wyborem dodatków dostępnych, do 
automatycznego ładowania: 
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W kolejnym kroku używamy polecenia Przeglądaj… i wskazujemy lokalizację pliku z dodatkiem: 
 

 
 

Potwierdzenie przyciskiem „OK” spowoduje, że dodatek będzie się uruchamiał za każdym razem, 
kiedy uruchamiamy MS Excel. 
 

UWAGA: Aby dodatek mógł być uruchamiany automatycznie, należy zapisać go w dowolnej, ale 

trwałej lokalizacji na dysku twardym komputera. Wyłączenie automatycznego ładowania dodatku 
wymaga uruchomienia powyższych poleceń i odznaczenia dodatku na liście: 
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Interfejs 
 
Po uruchomieniu dodatku, na wstążce MS Excel pojawi się nowa karta: „CONT-EVO MAP”: 
 

 
 
Karta ta zawiera polecenia, które umożliwiają pracę z dodatkiem CONT-EVO MAP. 
Podzielona została na kilka sekcji, które grupują powiązane ze sobą polecenia. 

Polecenia 
 
W tej części tego przewodnika, znajdziemy tabelaryczne zestawienie wszystkich poleceń dostępnych 
w aplikacji wraz z przykładami ich użycia: 
 

Sekcja „Wstaw”: 
 

 
 

Polecenie Opis 

Wstaw 

Wstawia mapę regionów wg podanego zakresu danych. Zakres 
podanych oznaczeń musi odpowiadać identyfikatorowi TERYT 
używanemu przez aplikację. 
Użytkownik może wybrać dowolny zestaw obiektów (np. tylko 
zarys kraju, województwa, powiaty, gminy oraz miejscowości 
lub punkty centralne miast – ale i dowolnie połączone 
kombinacje w/w rodzajów regionów). 
 

UWAGA: Nie należy tworzyć wizualizacji złożonej z wszystkich 
dostępnych obiektów! Pełna liczba obiektów przekracza 
znacząco 4.000 i chcąc zapewnić jednocześnie akceptowalną 
szybkość generowania kształtów, nie jest możliwe 
przechowanie w pamięci aplikacji takiej liczby kształtów. 
 
Obiekty prezentujące punkty centralne miast oraz miejscowości 
należy traktować zamiennie, czyli do pozostałych, tj. kraju, 
województw, powiatów i gmin można dodać np. tylko brakujące 
zarysy miast lub np. punkty centralne wszystkich miejscowości. 
 
Podczas generowania obiektów, pamiętać należy o kolejności: 
tzn. mieć na uwadze, aby np. obiekty nadrzędne, które byłyby 
narysowane po innych obiektach nie przysłoniły poprzednich. 
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Aplikacja rysuje obiekty w takiej kolejności, w jakiej są ułożone 
na liście podanej przez użytkownika. 

Wstaw z 3D 

Funkcjonalność bardzo podobna do powyżej opisanej. Różni się 
jednak tym, iż aplikacja, przed wstawieniem obiektów pyta 
użytkownika o podanie wartości kątów obrotów wokół osi X, Y 
oraz Z. Podanie wartości różnych od zera powoduje 
narysowanie pożądanych kształtów z uwzględnieniem 
odpowiednich przekształceń. 

Wstaw tytuł 
Umożliwia dodanie tytułu do danej wizualizacji. Tytuł wstawiany 
jest w górnej części wizualizacji. 

Wstaw listę Wstawia listę kształtów począwszy od aktywnej komórki 

Wstaw listę i informacje 

Wstawia listę kształtów wraz z informacjami o ich rodzaju i 
ewentualnych obiektach nadrzędnych. Dzięki temu może 
posłużyć do wyselekcjonowania pożądanego zestawu obiektów 
do narysowania. 

Zmień nazwy 

W przypadku, gdy oznaczenia regionów, które używane są przez 
aplikację (TERYT) z jakiegokolwiek powodu są nieodpowiednie 
dla użytkownika, polecenie to umożliwia ich modyfikację. 
Jedynym warunkiem jest zapewnienie ich niepowtarzalności. 

 

Przykład 1: Wizualizacja prezentująca województwa, przy czym kujawsko-pomorskie 

podzielone na powiaty, a powiat toruński dodatkowo na gminy. 

 

1. Filtrujemy wstawioną listę regionów w celu uzyskania pożądanej listy regionów (usuwamy z 
wygenerowanej listy (polecenie Wstaw listę i informacje) zbędne regiony). 

 

 
 

2. Używamy polecenia Wstaw (aplikacja zapyta nas o zakres komórek, który zawiera listę 
regionów: 
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3. Aplikacja stworzy pożądaną wizualizację: 

 

4. Możemy dokonać korekty rozmiaru, przy pomocy polecenia Powiększ/zmniejsz rozmiar (np. 
nowy wymiar będzie miał 30% obecnego): 

http://cont-evo.eu
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I w efekcie uzyskamy: 

 

 

5. Na koniec dodajmy tytuł naszej wizualizacji (Polecenie Wstaw tytuł): 
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Przykład 2: Wstawianie obiektów z przekształceniami 3D. 

 

UWAGA: Użycie tej funkcjonalności obniża wydajność aplikacji podczas rysowania kształtów 

regionów. Wynika to z faktu, iż współrzędne każdego punktu, przed dodaniem do obiektu, podlegają 

dodatkowym przeliczeniom wg podanych parametrów. Kolejność przekształceń jest następująca: 

najpierw obrót wokół osi X, potem wokół Y, a na końcu wokół osi Z. 

1. Wygenerujmy listę województw i przypiszmy im przykładowe dane: 
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2. Następnie użyjmy polecenia „Wstaw z 3D” w celu wygenerowania pożądanej mapy: 

 

3. Aplikacja, standardowo zapyta nas o listę nazw obiektów do utworzenia: 

 

4. Następnie pojawi się kolejne okno dialogowe, w którym możemy dokonać zdefiniowania kątów 

obrotu wokół osi X, Y oraz Z: 

http://cont-evo.eu


      
 

 

© CONT-EVO Arkadiusz Doliński  12 | S t r o n a  

Instrukcja użytkowania dodatku MS Excel - CONT-EVO MAP w wersji komercyjnej 

 

 

Możemy podać ręcznie wybrane parametry z przedziału od -360 st. do 360 st. dla każdego obrotu lub 

użyć pokręteł powiązanych z odpowiednimi polami. Aplikacja uwzględnia tylko wartości podane jako 

liczby całkowite. 

Dla wygody użytkownika, zdefiniowane zostały 3 przekształcenia predefiniowane. Wybór 

któregokolwiek z nich wypełni pola obrotów odpowiadającymi mu wartościami. Funkcjonalność ta 

stworzona została, aby ułatwić rozeznanie efektu końcowego wobec podanych przez użytkownika 

wartości. 

5. W naszym przykładzie wybierzmy pierwsze ustawienie predefiniowane: 

 

Odpowiednie pola wypełnione zostały wartościami kątów, względem których obiekty będą 

przekształcane. 

6. Pozostaje tylko wybrać polecenie „Utwórz mapę”, aby uzyskać efekt końcowy: 

http://cont-evo.eu
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Teraz można dokonywać wszelkich operacji, tak jak w przypadku standardowo wstawionych 

obiektów, tj. tworzy kartogramy, dodawać wykresy itd. 

Dzięki dokonanemu przekształceniu, możliwe jest uzyskanie ciekawych efektów (dzięki wykorzystaniu 

dodatkowo wykresów 3D w MS Excel), jak np. poniżej: 

 

 

Przykład 3: Zmiana nazw używanych przez aplikację. 

 

UWAGA: Ze względu na zmiany jakie zapisuje w aplikacje ta funkcjonalność, przed jej użyciem, 

należy zrobić kopię zapasową. 

1. Generujemy listę kształtów dostępną w aplikacji: 
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2. Do kolumny z prawej strony przeklejamy ponownie całą listę: 

 

3. Po dokonaniu stosownych zmian w kolumnie z prawej strony (w naszym przykładzie jest to 

dopisanie „_1” do pierwszej pozycji), możemy użyć polecenia Zmień nazwy: 

http://cont-evo.eu
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4. Po zaznaczeniu zakresu z nazwami (w lewej kolumnie obecnie używane, w prawej nowe) – 

aplikacja zapisuje nową ich postać. 

UWAGA: W celu zmiany choćby nawet jednej nazwy, należy wygenerować kompletną listę – 

aplikacja sprawdza kompletność podanych danych z obecnym stanem. 

 

Sekcja „Barwy/formatowanie”: 
 

 

 

Polecenie Opis 

Koloruj 

Umożliwia tworzenie kartogramów wg podanych wartości, w 
zależności od potrzeb tworzenie jest możliwe wg 3 procedur 
opisanych poniżej: 

1. Automatycznie – użytkownik podaje dane do 
kartogramu, wskazuje liczbę barw oraz kolor. Algorytm 
działa tak, że samodzielnie  liczbę regionów dzieli przez 
podaną liczbę barw, dzięki czemu uzyskujemy 
teoretyczną ilość wartości w danej barwie. Wartości są 
sortowane malejąco. Jeśli algorytm napotka mniejszą od 
oczekiwanej liczbę wartości z danego przedziału, to w 
danym przedziale uwzględnia kolejną wartość z zakresu 
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itd. Może to spowodować w konsekwencji mniejszą 
liczbę stworzonych barw, od tej podanej przez 
użytkownika. 

2. Własne przedziały – użytkownik podaje dane do 
kartogramu, wskazuje też kolor – ale definiuje także 
jakie przedziały mają być użyte do gradacji koloru w 
kartogramie. Przedziały muszą być ułożone malejąco, 
zamknięte z prawej strony, otwarte z lewej, 
zdefiniowane w komórkach arkusza. 

3. Własne przedziały i kolory komórek – użytkownik 
podaje dane do kartogramu, definiuje przedziały jak 
powyżej, dodatkowo wypełniając komórki z definicją 
przedziałów dowolnymi barwami. Kolory wypełnienia 
komórek będą przez aplikację zastosowane do 
kartogramu. 

UWAGA: Przed każdym nowym kolorowaniem obiektów, 

należy usunąć etykiety legendy, za pomocą polecenia Usuwaj 
etykiety legendy. Pominięcie tego kroku spowoduje 
wygenerowanie nieprawidłowego kartogramu. 

Kopiuj format 

Użycie tego polecenia jest zbliżone do użycia Malarza formatów 
w MS Excel – powoduje skopiowanie do pamięci komputera 
formatowania, aktualnie zaznaczonego obiektu. Dzięki temu, 
używając później poleceń dla zastosowania formatu 
odpowiednich grup obiektów na wizualizacji – możliwe jest 
seryjne dostosowywanie dużej ich ilości. 

Zastosuj format do: 

Polecenie to powoduje zastosowanie formatowania obiektu, z 
którego został skopiowany format (polecenie Kopiuj format) do 
odpowiedniej grupy innych obiektów wg podanych rodzajów 
(Wszystkich, Województw, Powiatów itd.). Dotyczy samych 
obiektów regionów. 

Etykiety liczbowe 

Grupa poleceń służąca do operacji na etykietach liczbowych: 
- Wstawiaj/usuwaj – wstawia lub usuwa (jeśli już istnieją) 
etykiety wartości, wg podanej listy wartości. 
- Usuwaj – umożliwia usunięcie wybranej części etykiet 
liczbowych, dla np. wybranego typu regionów. 
- Zaznacz – umożliwia wybranie określonej grupy etykiet w celu 
zmiany np. ich formatowania. 
- Zastosuj format do – podobnie jak w przypadku obiektów 
regionów, zastosowuje skopiowane uprzednio (poleceniem 
Kopiuj format) formatowanie. 

Etykiety cech 

Grupa poleceń służąca do operacji na etykietach cech (nie 
muszą być to liczby – dopuszczalny jest dowolny niemal tekst): 
- Wstawiaj/usuwaj – wstawia lub usuwa (jeśli już istnieją) 
etykiety wartości, wg podanej listy wartości. 
- Usuwaj – umożliwia usunięcie wybranej części etykiet 
liczbowych, dla np. wybranego typu regionów. 
- Zaznacz – umożliwia wybranie określonej grupy etykiet w celu 
zmiany np. ich formatowania. 
- Zastosuj format do – podobnie jak w przypadku obiektów 
regionów, zastosowuje skopiowane uprzednio (poleceniem 
Kopiuj format) formatowanie. 
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Funkcjonalność ta może być z powodzeniem wykorzystana np. 
do prezentacji zgrupowanych dzięki zastosowanej kolorystyce 
obiektów. 

Etykiety kształtów 

Grupa poleceń służąca do operacji na etykietach kształtów 
(etykiety z nazwami regionów): 
- Wstawiaj/usuwaj – wstawia lub usuwa (jeśli już istnieją) 
etykiety z nazwami. 
- Usuwaj – umożliwia usunięcie wybranej części etykiet 
kształtów, dla np. wybranego typu regionów. 
- Zaznacz – umożliwia wybranie określonej grupy etykiet w celu 
zmiany np. ich formatowania. 
- Zastosuj format do – podobnie jak w przypadku obiektów 
regionów, zastosowuje skopiowane uprzednio (poleceniem 
Kopiuj format) formatowanie. 

Aktualizuj etykiety i kolory 

Pozwala na automatyczną aktualizację wartości etykiet 
liczbowych oraz cech, a także uaktualnienie kartogramu i 
legendy pod warunkiem, że został utworzony poprzez użycie 
własnych przedziałów i kolorów komórek. Warunkiem 
niezbędnym do aktualizacji jest, aby definicja przedziałów oraz 
aktualizowane wartości znajdowały się w tych samych 
komórkach, w których były w momencie tworzenia kartogramu, 
czy też dodawania etykiet, a dodatkowo liczba przedziałów nie 
uległa zmianie (wartości zakresów i kolorystyka mogą się 
zmieniać). Funkcja pozwala uniknąć tworzenia wizualizacji i 
formatowania jej na nowo. Przydatna jest w powtarzalnych 
prezentacjach i wzorcach. 

Wyrównaj etykiety 
Wyrównuje etykiety, centralizując je w poziomie względem 
obiektu, któremu są przypisane. 

Zaznacz etykiety legendy 
Zaznacza etykiety legendy (opisy przedziałów tworzone przez 
aplikację) w celu umożliwienia zmiany ich formatowania, czy też 
rozmiaru. 

Usuwaj etykiety legendy 
Usuwa etykiety legendy. Polecenie niezbędne do użycia, przed 
ponownym tworzeniem kartogramu (kolorowaniem) na tej 
samej wizualizacji. 

 

Przykład 4: Kartogram automatyczny 

 

1. Do utworzenia kartogramu wykorzystamy losowe dane z przedziału 0-10. Kartogram 

przygotowany będzie w oparciu o poprzednio prezentowaną wizualizację: 
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2. Uruchamiamy funkcję automatycznego kolorowania (Koloruj > Automatycznie): 

 

Podajemy dane, na podstawie których ma zostać stworzony kartogram. 

Dane liczbowe mogą się znajdować w dowolnej kolumnie obok listy regionów, jednak trzeba zwrócić 

uwagę, aby odpowiednie wartości znajdowały się w tych samych wierszach, co regiony, którym 

odpowiadają: 

http://cont-evo.eu


      
 

 

© CONT-EVO Arkadiusz Doliński  19 | S t r o n a  

Instrukcja użytkowania dodatku MS Excel - CONT-EVO MAP w wersji komercyjnej 

 

 

3. Następnie aplikacja zapyta nas o potencjalną liczbę przedziałów, którą chcemy uzyskać 

(opcjonalnie możemy wskazać, czy chcemy od razu wygenerować etykiety wartości): 

 

4. Wskazujemy kolor, w odcieniach którego ma być utworzony kartogram: 
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5. Po czym uzyskujemy efekt końcowy: 

 

Przykład 5: Kartogram z własnymi przedziałami 

 
1. Do utworzenia tego kartogramu użyjemy identycznego zestawu kształtów i danych jak w 

przykładzie 4. Dodatkowo określimy w odrębnych komórkach własne przedziały liczbowe, które 
będą wykorzystane do oznaczania barwami określonych obszarów. 

UWAGA: 
Przy tworzeniu przedziałów należy zachować następujące zasady: 

a. Kolejne przedziały znajdują się w kolejnych wierszach. 
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b. Przedziały określamy malejąco, czyli najwyższy wiersz określa przedział o 

największych wartościach i jednocześnie w każdym wierszu w lewej kolumnie 

określamy wartość większą, w prawej mniejszą. 

c. Każdy przedział rozumiany jest jako lewostronnie zamknięty (dane odpowiadające 

regionom będą uwzględniane w określonych przedziałach wg zasady „mniejsze lub 

równe od wartości podanej w lewej kolumnie i większe od wartości z kolumnie 

prawej danego przedziału”). 

W niniejszym przykładzie zastosujemy następujące przedziały: 

Wartość mniejsza 
lub równa od: 

Wartość większa od: 

10 9 

9 5 

5 3 

3 -0,1 

 

Zauważmy, że każda wartość końcowa jednego przedziału jest jednocześnie wartością początkową 
kolejnego. Dodatkowo w ostatnim przedziale jako ostatnią wartość do porównania określono: -0,1. 
Dzięki temu zabiegowi (w powiązaniu z formatowaniem liczb w Excel, tj. nie pokazywaniu cyfr po 
przecinku, co przeniesione zostanie na legendę i prezentowane wartości na kartogramie) uzyskamy 
efekt, iż dane równe 0, zostaną uwzględnione w ostatnim przedziale (gdyż będą większe od -0,1). 
Gdybyśmy tego nie zrobili, obszary z wartościami równymi 0, zostałyby pominięte (i tym samym nie 
pokolorowane). Nasze przedziały zdefiniowane zostały w komórkach: E1:F5 (pierwszy wiersz to 
nagłówki, które nie są konieczne). 
 
2. Wstawiamy mapę prezentującą pożądane regiony, jak w poprzednim przykładzie (skalowanie do 

20%) – uzyskując następujący efekt: 
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3. Następnie wybieramy polecenie: Koloruj > Własne przedziały. 
4. Aplikacja, ponownie jak poprzednio, najpierw zapyta nas o dane: 
 

 
 
 
5. Wskazujemy zakres, w którym mamy umieszczone dane przypisane do odpowiednich regionów: 
 

 
 
6. Po zaakceptowaniu przedziału przyciskiem OK, aplikacja zapyta nas o zakres komórek, ze 

zdefiniowanymi przedziałami liczbowymi (wskazujemy zakres E2:F5 – bez nagłówków): 
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7. Następnie pytanie o kolor wyjściowy (najciemniejszy): 
 

 
 
8. I w rezultacie, efekt końcowy: 
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Uzyskujemy dokładnie taką liczbę barw, ile przedziałów zdefiniowaliśmy, dodatkowo każda wartość 
została umieszczona precyzyjnie w odpowiednim zakresie liczbowym. 
Dodatkowo zwróćmy uwagę na wspomnianą wartość wynoszącą -0,1. Aplikacja, dzięki 
odpowiedniemu formatowaniu prezentuje tę wartość w legendzie jako zero, natomiast dane z 
wartościami wynoszącymi zero, nie zostały pominięte przy tworzeniu kartogramu. 
 

Przykład 6: Kartogram z własnymi przedziałami i barwami 

 

1. Kolejna z metod tworzenia kartogramu jest bardzo zbliżona do przykładu 5. 
Jedynymi różnicami są: 

- konieczność zdefiniowania kolorów, jakie będą wykorzystane do pokolorowania regionów 
dla określonego przedziału – to uzyskujemy poprzez zwykłe nadanie innych, niż standardowe, 
kolorów komórkom, w których zdefiniowaliśmy odpowiednie przedziały (definiowanie wg 
zasad określonych w przykładzie 5). 
- aplikacja nie będzie nas pytać o kolor wyjściowy (gdyż użyje zamiast tego kolorów komórek). 

 

2. Przygotowujemy dane i przedziały (identyczne, jak w poprzednim przykładzie) – komórki z 
wartościami granicznymi przedziałów wypełniamy dodatkowo kolorami: 
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3. Tworzymy mapę (skalujemy dla wygody do 20%), wskazując zakres regionów (polecenie Wstaw): 
 

 
 
4. Następnie wybieramy polecenie z karty Barwy/formatowanie: Koloruj > Własne przedziały i 

kolory komórek: 
 

http://cont-evo.eu


      
 

 

© CONT-EVO Arkadiusz Doliński  26 | S t r o n a  

Instrukcja użytkowania dodatku MS Excel - CONT-EVO MAP w wersji komercyjnej 

 

 
 
5. Podobnie, jak w poprzednich przykładach, aplikacja zapyta nas o zakres, w którym umieszczone 

są dane: 
 

 
 
6. Po czym zostaniemy zapytani o zakres przedziałów – wskazujemy, jak w przykładzie 4, komórki z 

wartościami granicznymi przedziałów: 
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7. Gotowe – barwy na kartogramie odpowiadają kolorom wypełnienia komórek ze zdefiniowanymi 

przedziałami: 
 

 
 

Przykład 7: Kartogram wg cech i kolorów komórek 

 
1. Ostatnia funkcjonalność pozwala na tworzenie kartogramu wg dowolnie określonych cech (nie 

muszą być to liczby). Funkcja może być wykorzystana np. do prezentacji własnych regionów 

sprzedażowych lub innych rodzajów grupowania obiektów poprzez użycie kolorów. 

2. Dla stworzonej wizualizacji Polski (wg województw) przygotowujemy przykładowy podział kraju 

na regiony oraz kolorystykę jaka ma im odpowiadać: 
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3. Użycie polecenia Koloruj > Według cech i kolorów komórek spowoduje pytanie o zakres cech 

przypisanych do poszczególnych obiektów: 
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4. A następnie o zakres kolorystyki przypisany dla danej grupy obiektów: 

 

5. Efekt końcowy został przedstawiony poniżej: 
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Przykład 8: Seryjne formatowanie kształtów regionów na przykładzie województw z 

zaznaczonymi granicami w podziale na powiaty. 

 

1. W tym przykładzie użyjemy dwóch grup poleceń: Kopiuj format oraz Zastosuj format do:. Dzięki 

temu będziemy w stanie przygotować kartogram z podziałem na województwa i powiaty oraz z 

odrębnie zaznaczonymi granicami województw i powiatów. 

2. Na początek generujemy wizualizację zawierającą wszystkie kształty województw i powiatów, 

przy czym województwa powinny być umieszczone na liście za powiatami (po przygotowaniu 

listy, używamy polecenia Wstaw): 
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3. Wygenerowana mapę, skalujemy do 30%: 

 

4. Jak widać na powyższym obrazie, na mapie widoczne są w tej chwili tylko zarysy województw. 

Powiaty też zostały wyrysowane przez aplikację, ale jak wspomniano wcześniej, umieszczono je 

na liście przed województwami, stąd te ostatnie zwyczajnie „przykryły” powiaty. To dlatego, że 

domyślnie obiekty rysowane są jako nieprzeźroczyste z białym wypełnieniem i niebieską linią, 

jako kontur. 

5. Zaznaczmy teraz którykolwiek obiekt odpowiadający zarysowi województwa: 
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6. Uaktywniła się nam karta Excela: Formatowanie. Znajdziemy na niej szereg poleceń, dzięki 

którym możemy zmienić wypełnienie, kontury i tym podobne właściwości danego kształtu. Na 

początek użyjmy polecenia Wypełnienie kształtu > Brak wypełnienia: 

 

7. Następnie poleceniem Kontury kształtu, zmieńmy kontur na czerwony: 

 

8. I  w tym samym miejscu polecenie Kontury kształtu > Grubość, możemy trochę pogrubić kontur 

(np. do 1,5 pkt): 
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9. W tym momencie, cały czas mając aktywny obiekt zaznaczonego wcześniej województwa, 

którego właściwości zmienialiśmy, wracamy do karty „CONT-EVO MAP”, w celu użycia polecenia 

Kopiuj format: 

 

10. W ostatnim kroku, należy użyć polecenia Zastosuj format do: > Województw w celu uzyskania 

seryjnej zmiany formatowanie wszystkich kształtów obrazujących województwa, wg 

wzorcowego, z którego skopiowany został format: 
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Uzyskując efekt końcowy: 

 

 

Przykład 9: Operacje na etykietach liczbowych, cech i nazwach 

 
W tym przykładzie zaprezentujemy, jak można operować etykietami liczbowymi, dodawać etykiety 
cech oraz nazwami wyświetlanych regionów w ramach aplikacji. 
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1. Użyjemy wizualizacji z wcześniejszych przykładów (np. z przykładu 5). Aby dodać etykiety 
liczbowe, prezentujące dane odpowiadające poszczególnym regionom, należy użyć polecenia 
Etykiety liczbowe > Wstawiaj/usuwaj: 

 

 
 
2. Polecenie to naprzemiennie dodaje lub usuwa etykiety. Jeśli nie ma etykiet na mapie, aplikacja 

zapyta nas o zakres, w którym są umieszczone – praktycznie identycznie, jak to ma miejsce w 
przypadku zapytania aplikacji o zakres danych do tworzenia kartogramu: 

 

 
 
3. Pożądane etykiety zostały dodane do wizualizacji: 
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Domyślnie tworzone etykiety mają białą czcionkę, którą możemy w dość prosty sposób zmienić, 
używając np. polecenia Etykiety liczbowe > Zaznacz > Wszystkie, co spowoduje zaznaczenie tego typu 
obiektów na kartogramie i umożliwi nam seryjną ich edycję: 
 

 
 
4. Teraz możemy np. zmienić kolor czcionki, lub też powiększyć ją standardowymi poleceniami MS 

Excel: 
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5. Selektywnie możemy też usuwać poszczególne typy etykiet, np. te, które nie dotyczą 

województw. W tym celu musimy użyć odpowiednio serii poleceń: Etykiety liczbowe > Usuwaj i 
kolejno dla poszczególnych kategorii poza województwami (na poniższym obrazie przykład z 
etykietami dla powiatów): 
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6. W wyniku tych operacji, uzyskami dość szybko pożądany zestaw etykiet: 
 

 
 

UWAGA: Jeśli w zaznaczonym zakresie danych do etykiet liczbowych, znajdują się puste komórki, 

zostaną one przez program zinterpretowane jako zero i tak też wyświetlone: 
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W przypadku, gdybyśmy potrzebowali jedynie niektórych etykiet (dla np. wybranej części obszarów), 
przed podaniem zakresu, musielibyśmy zmienić kolejność obiektów na liście tak, aby wartości 
liczbowe dla etykiet były w jednym zakresie. 
Np. jeśli w zakresie do wstawienia etykiet liczbowych zaznaczymy tylko zakres odpowiadający danym 
dla województw, tylko te etykiety zostaną wstawione do wizualizacji: 
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UWAGA: Dane do etykiet nie muszą być tymi samymi danymi, które służyły do tworzenia 

kartogramu (kolorowania barwami). Mogą one jednak znajdować się także np. w kolejnej, odrębnej 
kolumnie i oznaczać zupełnie inny wymiar do prezentacji. Najważniejsze aby zachowana była zasada, 
iż odpowiednia wartość znajduje się w tym samym wierszu, co TERYT regionu, którego dotyczy. 
 
Ostatnia opcja dotycząca edycji etykiet liczbowych (polecenie Kopiuj format > Etykiety liczbowe > 
Zastosuj format do:), działa identycznie jak w przypadku kształtów, o czym mowa była w poprzednim 
przykładzie. 
 
Identycznie wygląda postępowanie w przypadku funkcji dodawania i operowania na drugim rodzaju 
etykiet, dotyczących cech. W tym przypadku jednak mamy możliwość dodawania praktycznie 
dowolnego tekstu przypisanego do danego regionu. 
Aby to zobrazować, spójrzmy na prostą wizualizację dla województw, już z naniesionymi kolorami 
oraz etykietami liczbowymi: 
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Jeśli teraz w kolumnie D naniesiemy przykładowe teksty lub wartości, które chcemy dodatkowo 
wyświetlić wystarczy, że użyjemy funkcji: Etykiety cech > Wstawiaj/usuwaj: 
 

 
 
Po podaniu, interesującego nas zakresu danych, w których znajdują się treści, które chcemy 
wyświetlić: 
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etykiety zostaną wyświetlone poniżej istniejących: 
 

 
 
Dalsze procedury i funkcje są takie same, jak w przypadku etykiet liczbowych. 
 
W przypadku etykiet z nazwami regionów, możliwości i sposób postępowania są identyczne, jak w 
sytuacji z przed chwilą omówionymi etykietami liczbowymi. Jedyną różnicą jest fakt, iż aplikacja 
nie zapyta o zakres z danymi do wyświetlenia, tylko wyświetli wszystkie nazwy, które potem 
można selektywnie formatować bądź usuwać. 
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Przykład 10: Automatyczna aktualizacja kartogramu oraz etykiet liczbowych i cech wraz 

z legendą: 

 

UWAGA: Funkcja automatycznej aktualizacji kartogramu i etykiet liczbowych oraz etykiet cech 

wraz z legendą jest dostępna tylko i wyłącznie pod warunkiem wygenerowania wcześniej kartogramu 
wg własnych przedziałów oraz kolorów komórek. W przypadku stworzenia kartogramu wg innej z 
dostępnych metod, automatyczna aktualizacja nie zadziała. 
 
Na obrazie poniżej mamy przedstawioną wizualizację dotyczącą województw: 
 

 
 
Dane dotyczące etykiet liczbowych znajdują się w zakresie C2:C17, dane dotyczące etykiet cech 
odpowiednio w zakresie D2:D17, natomiast zakres F1:G5 zawiera przedziały. 
 
Jeśli teraz zmodyfikujemy wartości w tych zakresach, np. na takiej jako poniżej (odwracamy kolejność 
danych oraz modyfikujemy przedziały i kolorystykę): 
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Następnie wystarczy użyć polecenia: Aktualizuj etykiety i kolory, aby uzyskać zupełnie nową 
kolorystykę, legendę i wartości etykiet (jednocześnie zachowując wcześniej utworzoną wizualizację 
oraz formatowanie wspomnianych etykiet): 
 

 
 
 

Sekcja „Wykresy” 
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Polecenie Opis 

Wstawiaj wykresy 

Umożliwia wstawienie wykresów na tle regionów wg danych 
umieszczonych w zakresie, który należy podać. Zasadą jest, iż 
dane dotyczące danego regionu muszą znajdować się w tych 
samych wierszach, co TERYT danego regionu. 

UWAGA: Wstawione wykresy są niezależnymi obiektami i 

posiadają swoje niezależne skale, które są zazwyczaj różne, co 
może powodować nieporównywalność danych pomiędzy 
regionami. Problem ten można rozwiązać w dość prosty 
sposób, który został opisany w przykładzie 9. 

Usuwaj wykresy Polecenie usuwa wszystkie wykresy z wizualizacji. 

Dane: wiersz/kolumna 

Umożliwia określanie w jaki sposób mają być traktowane dane 
do wykresów: czy są to dane niezależne (oznaczające różne 
cechy), czy też dane będą traktowane jako jedna seria (np. dla 
prezentacji przebiegu w czasie). 

Zastosuj format do: 

Polecenie to powoduje zastosowanie formatowania wykresu, z 
którego został skopiowany format (poleceniem MS Excel  Ctrl+C) 
do odpowiedniej grupy innych obiektów wg podanych rodzajów 
(Wszystkich, Województw, Powiatów itd.). 

Powiększ/zmniejsz rozmiar Zmienia rozmiar wszystkich wykresów w relacji do obecnego. 

Zaznacz wykresy 

Zaznacza wykresy w celu ewentualnej ich seryjnej edycji lub np. 
grupowego przesunięcia na tle mapy. 

UWAGA: Polecenie to nie działa po edycji dowolnego 

wykresu, czyli należy go używać praktycznie bezpośrednio po 
wstawieniu wykresów na mapę. 

Wyrównaj wykresy 
Wyrównuje wszystkie wykresy w poziomie – przydatne w 
sytuacji, kiedy przed chwilą były np. skalowane. 

Etykiety wykresów > Wstaw 
legendę wykresów 

Wstawia legendę wykresów dla informacji podanych w 
nagłówku danych (podane jako zakres). Legenda jest wstawiana 
w prawym, górnym rogu wizualizacji. 

Etykiety wykresów > Zaznacz 
legendę wykresów 

Umożliwia zaznaczenie całości legendy danych wykresu w celu 
np. jej edycji lub przeniesienia w inne miejsce wizualizacji. 

Etykiety wykresów > Usuwaj 
legendę wykresów 

Usuwa wstawioną uprzednio legendę wykresów. 

 

Przykład 11: Tworzenie wykresów 
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1. Dla celów tego przykładu przygotowana została wizualizacja dla województw, dodatkowo 
przygotowano kartogram wg własnych przedziałów i barw (jak w przykładzie 5) oraz w kolejnych 
kolumnach przygotowano losowe dane z przedziału 0-10, które posłużą do wstawienia wykresu: 
 

 
 
2. Rozpoczynamy od użycia polecenia Wstawiaj wykresy – aplikacja zapyta nas o zakres danych, na 

podstawie, których maja zostać wygenerowane wykresy: 
 

 
 
3. Po podaniu zakresu danych wykresy zostaną dodane do wizualizacji: 
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Zauważmy, że domyślnie wstawione są wykresy słupkowe, przy czym każdy słupek ma inny kolor. 
Oznacza to, że wykresy prezentują niezależne serie danych (niebieski słupek to D1, bordowy D2 itd.). 

UWAGA: Każdy wstawiony wykres ma swoją, niezależną skalę, która prawidłowo obrazuje 

relacje pomiędzy cechami (D1, D2 itd.) w ramach jednego regionu, jednak jest nieporównywalna 
pomiędzy regionami. Na dowód tego spójrzmy na D2 w województwie lubuskim i kujawsko-
pomorskim (bordowy słupek). Cecha D2 w woj. lubuskim ma wartość 10, co jest większą wartością 
od 8 w woj. kujawsko-pomorskim – tymczasem słupek w tym drugim jest zdecydowanie wyższy od 
tego w pierwszym (natomiast nadal prawidłowo pokazuje relacje pomiędzy różnymi cechami w 
danym regionie). 
 
Aby ujednolicić skalę wszystkich wykresów na mapie i spowodować ich porównywalność, należy 
zastosować prosty trik: 
 
4. Zaznaczamy dowolny wykres – pojawiają się nowe karty w MS Excel, służące obsłudze 

wykresów: 
 

http://cont-evo.eu


      
 

 

© CONT-EVO Arkadiusz Doliński  48 | S t r o n a  

Instrukcja użytkowania dodatku MS Excel - CONT-EVO MAP w wersji komercyjnej 

 

 
 
5. Teraz możemy spowodować wyświetlenie głównej osi pionowej. Do tego celu używamy 

polecenia: Osie > Główna oś pionowa > Pokaż oś domyślną: 
 

 
 
6. Oś będzie teraz dostępna do edycji, zatem zmienimy ją poleceniem prawego klawisza myszy – 

Formatuj oś: 
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7. Ustawiamy pożądaną skalę tejże osi (chodzi o zmianę skali osi z automatycznej, na ustaloną 

przez nas taką, która będzie odpowiednia dla wszystkich wykresów regionów – w naszym 
przypadku minimum ustawiamy na stałe na 0 , maksimum na 10): 

 

 
 
8. Wybrany wykres zostaje dostosowany do pożądanych wielkości. Zamykamy to okno i ukrywamy 

ponownie oś główną (Osie > Główna oś pionowa > Brak): 
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9. W ramach tego wykresu niewiele się zmieniło, jednak cały czas mając go zaznaczonym używamy 

polecenia Ctrl+C (kopiuj), a następnie polecenia Zastosuj format do: > Wszystkich: 
 

 
 
Efekt końcowy: 
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Teraz ponownie możemy porównać daną D2 we wspomnianych województwach. Jej prezentacja na 
wykresie jest porównywalna zarówno w ramach danego regionu, jak i w relacji do wszystkich 
pozostałych wykresów. 
 

UWAGA: Polecenie Zastosuj format do: działa dla wielu różnorodnych ustawień wykresów, 

takich jak: formatowanie serii, osie, skala obu osi itd. Działa także dla seryjnej zmiany typu 
wykresów – np. ze słupkowego na kołowy itp. 
 
10. Do tak sformatowanych wykresów możemy dodać legendę, używając polecenia Etykiety 

wykresów > Wstaw legendę wykresów: 
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11. Aplikacja zapyta nas o nagłówki odpowiednich serii danych: 
 

 
 
W naszym przykładzie jest to zakres C1:F1, w którym opisane zostały dane. 
 
12. W efekcie zostanie dodana legenda wykresów wraz z odpowiednim formatowaniem: 
 

 
 
Legendę tę możemy w każdej chwili usunąć (polecenie Etykiety wykresów > Usuwaj legendę 
wykresów) lub przenieść bądź edytować (polecenie Etykiety wykresów > Zaznacz legendę wykresów). 
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Przykład 12: Wykresy wartości w czasie 

 
W poprzednim przykładzie stworzyliśmy i edytowaliśmy wykres słupkowy, który prezentował cztery 
różne cechy w ramach danego regionu. 
Aplikacja umożliwia w prosty sposób zmianę interpretacji danych na utworzonych wykresach. 
Załóżmy, że nasze dane w kolejnych kolumnach nie oznaczały odrębnych cech, a jedną, określoną 
cechę której zmienność chcielibyśmy zaprezentować. 
Do tej prostej czynności służy polecenie – Dane: wiersz/kolumna 
 
1. Zobaczmy jak zmienią się wykresy, po jego użyciu: 
 

 
 
Jak widać, poszczególne słupki zyskały jednolitą barwę, co oznacza, że są traktowane jako jedna seria 
na wykresie. 
 
2. Gdyby zaszła potrzeba zmiany wykresu np. na liniowy, należy edytować którykolwiek z 

widocznych wykresów, zmieniając jego typ na pożądany: 
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I dalej: 
 

 
 
3. W efekcie uzyskując wykres liniowy: 
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4. Typ wykresu (liniowy) możemy przenieść w prosty sposób na pozostałe wykresy dzięki użyciu 

poleceń Ctrl+C i następnie Zastosuj format do: tak, jak to było przedstawione na przykładzie 
dostosowywania serii w poprzednim przykładzie. 

 
 
 
 
 

Sekcja „Łączniki” 
 

 
 

Polecenie Opis 

Dodaj/usuń 
Umożliwia automatyczne wstawienie łączników („strzałek”) w 
celu prezentacji np. kierunków określonych działań pomiędzy 
regionami. 

Zaznacz Zaznacza wstawione łączniki w celu umożliwienia ich edycji. 

 
 

Przykład 13: Wstawianie łączników 

 
1. W celu prezentacji np. kierunków działań (oddziaływań) pomiędzy regionami, niezbędne jest 

przygotowanie tabeli z nazwami regionów wg zasady: w lewej kolumnie jest region, od którego 
ma być stworzony łącznik, w lewej region docelowy. Na potrzeby tego przykładu, przygotujmy 
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wizualizację dla województw oraz tabelę, dzięki której zaprezentujemy łączniki wychodzące do 
wszystkich regionów z województwa kujawsko-pomorskiego: 
 

 
 
2. Użycie polecenia Dodaj/usuń spowoduje wyświetlenie zapytania o zakres powiązań, który 

musimy podać: 
 

 
 
W efekcie uzyskując: 
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3. Teraz możemy użyć polecenia Zaznacz, w celu zaznaczenia nowych obiektów na wizualizacji i 

umożliwienia np. ich edycji: 
 

 
 
I jeszcze kolor: 
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Sekcja „Kody pocztowe” 
 
Zawiera polecenie „Edytor kodów pocztowych”. Funkcjonalność ta jest omówiona w rozdziale 
dotyczącym obsługi kodów pocztowych przez CONT-EVO MAP. 

Eksport wizualizacji do plików graficznych 
 
Ze względu na fakt, iż oprogramowanie tworzy obiekty wbudowane w MS Excel i są one scalone w 
efekcie końcowym, funkcje eksportu do plików graficznych i innych nie zostały zaimplementowane. 
W celu przeniesienia efektów pracy, użytkownik może skopiować zbudowaną mapę do 
jakiegokolwiek innego programu używając poleceń „Kopiuj” (CTRL+C) i „Wklej” (CTRL+V). Obiekt 
może być skopiowany zarówno do wbudowanego w system Windows programu Paint, jak i do każdej 
innej aplikacji systemu MS Office (jak MS Word czy MS PowerPoint). 
Przy zastosowaniu odpowiednich funkcjonalności, możliwe jest też eksportowanie arkusza 
kalkulacyjnego zawierającego mapy do pliku PDF lub HTML. 
 
Tego typu funkcjonalności wystarczają w zupełności w przypadku stosowania wizualizacji do 
wszelkiego rodzaju publikacji, prezentacji itp. Problem powstaje w przypadku chęci uzyskania 
większej rozdzielczości eksportowanego obrazu. 
Można zastosować dwa rozwiązania, które przynajmniej częściowo rozwiązują problem: 
 

1. Wyskalować kształty w samej aplikacji do dużych rozmiarów i potem w takiej postaci je 
kopiować dalej do programów graficznych. 

2. Wyskalować kształty, następnie eksportować do pliku pdf, który jest sam w sobie skalowalny, 
dzięki czemu można go poddać dalszej obróbce (skalowaniu) np. w darmowej aplikacji 
Inkscape. 
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Eksport wizualizacji do pdf i dalsza edycja w programie graficznym 

Inkscape. 
 
Utworzona wizualizację możemy bez większego problemu zapisać w formacie pdf. 
W tym celu należy ją wyskalować do odpowiednio dużych, ale akceptowalnych jakościowo rozmiarów 
(w zależności od potrzeb) i zapisać we wspomnianym formacie. Należy pamiętać jednocześnie o 
odpowiednim ustawieniu podziału stron, aby całość zmieściła się na jednej stronie. 
 
Tak zapisany plik pdf możemy otworzyć np. w aplikacji Inkscape (do pobrania z lokalizacji 
http://www.inkscape.org ) – polecenie Plik > Otwórz : 
 

 
 
Po czym dalej możemy skalować tę grafikę (gdyż jest ona w postaci wektorowej), a następnie 
eksportować do pliku graficznego poleceniem: Plik > Eksportuj jako bitmapę: 
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Dzięki temu zabiegowi, mamy możliwość wygenerowania pliku graficznego o większych rozmiarach, 
przy zachowaniu akceptowalnej jakości wydruku. 

API – budowanie interaktywnych aplikacji z wykorzystaniem dodatku 

CONT-EVO MAP 
 
Dodatek CONT-EVO MAP udostępnia kilka podstawowych funkcji, dzięki którym możliwe jest 
przygotowanie np. interaktywnej prezentacji różnego rodzaju danych na kartogramie. 
 
Udostępnione zostały następujące funkcje: 
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Funkcja Parametry i działanie 

CEM.cem_colors_legend_delete 
Brak parametrów 
Funkcja usuwa legendę kolorów utworzonego kartogramu 

CEM.cem_shapes_builder 

Dwa parametry: 
1. Zakres nazw regionów do narysowania 
2. Skalowanie 

Funkcja tworzy wizualizację (mapę) regionów wg zakresu, w 
którym są podane nazwy i dodatkowo skaluje obiekt wynikowy 

CEM.cem_colors_range_w_col 

Dwa parametry: 
1. Zakres danych do kartogramu 
2. Zakres z granicami przedziałów 

Funkcja tworzy kartogram wg identycznych zasad jak w 
przykładzie 5. 

CEM.cem_colors_labels 
Jeden parametr: 

1. Zakres danych do tworzenia etykiet liczbowych 
Funkcja wstawia etykiety liczbowe lub usuwa istniejące. 

CEM.cem_regions_labels 
Brak parametrów 
Funkcja wstawia/usuwa nazwy regionów 

 
Przykładowe użycie (parametry przypadkowe): 
 

 
 

UWAGA: W tym miejscu nie zagłębiamy się w tematykę VBA poza zbudowaniem prostej procedury  

– to nie jest kurs VBA, jak np. ten umieszczony w lokalizacji http://cont-evo.eu/kursy-on-
line/excel/makra-i-vba. 
 
1. W celu skorzystania z udostępnionych funkcji, należy skonfigurować nasz projekt VBA (tj. np. plik 

Excel zapisany w formacie .xlsm (czyli z obsługą makr) lub .xls (w trybie zgodności). 
 
Aby użyć funkcjonalności udostępnionych przez CONT-EVO MAP, należy uruchomić środowisko VBA 
(np. skrótem Alt+F11). 
Następnie zapisaną na dysku aplikację trzeba dodać do referencji naszego projektu VBA (jest to 
opisane np. w tym miejscu). 
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Aby dodatek był "widoczny" dla naszego projektu, trzeba go wyszukać na dysku, czyli użyć przycisku 
Browse...: 
 

 
 
Po czym wskazać plik dodatku i kliknąć OK. 
 
2. Następnie przygotowujemy dane: w arkuszu nazwanym „mapa” umieszczamy listę regionów, i 

generujemy ich wizualizację (standardowo, przy użyciu dodatku, np. jak w przykładzie 1). W tym 
samym arkuszu wstawiamy formant formularza: listę rozwijaną i formatujemy ją tak, aby 
pobierała zawartość z drugiego arkusza (nazwanego „dane”) – z zakresu H1:H4. Komórką celu 
dla tego formantu jest F1 arkusza „mapa”. W arkuszu „mapa” definiujemy też przedziały oraz 
kolory komórek, jakie będą użyte do tworzenia kartogramu (zakres: R1:S4). 
 
Drugi arkusz zawiera dane dotyczące np. 4 różnych wskaźników, które dynamicznie chcemy 
przełączać. 
 
Dzięki wykorzystaniu właściwości formantu listy wyboru oraz funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, 
możemy w zakresie C2:C17 arkusza „mapa” dynamicznie przełączać dane, po zmianie wyboru 
pozycji formantu. 
 
Oba nasze arkusze wyglądają teraz następująco: 
 

http://cont-evo.eu
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3. Po takim przygotowaniu danych i arkuszy, wystarczy dopisać prostą procedurę w VBA: 
 

http://cont-evo.eu


      
 

 

© CONT-EVO Arkadiusz Doliński  64 | S t r o n a  

Instrukcja użytkowania dodatku MS Excel - CONT-EVO MAP w wersji komercyjnej 

 

 
 
4. Po czym powiązać z nią formant (lista rozwijana): 
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Gotowe – teraz z każdą zmianą wyboru pozycji na liście rozwijanej, aplikacja będzie generowała 
automatycznie nowy kartogram. Oczywiście kolumny, których nie chcemy prezentować, można 
ukryć. 
 
Plik z omawianym przykładem jest dostępny do pobrania z lokalizacji (do jego działania trzeba 
poprawnie skonfigurować referencję do dodatku, o czym mowa była na początku tego przykładu): 
 
http://cont-evo.eu/sites/default/files/CONT-EVO%20MAP%20-%20API%20przyk%B3ad.xlsm 

Obsługa kodów pocztowych w CONT-EVO MAP 
 
Aplikacja CONT-EVO MAP posiada także funkcjonalności ułatwiające podłączenie do wizualizacji 

danych, wg kodów pocztowych. Sama wizualizacja jest tworzona wg regionów, tj.: województw, 

powiatów i gmin (w zależności od zakupionej wersji), natomiast w aplikację wbudowana została 

funkcja, która umożliwia przypisanie danego kodu pocztowego do określonego regionu. 

UWAGA: Baza kodów pocztowych, której używa aplikacja CONT-EVO MAP NIE JEST oparta o 

oficjalny spis PNA Poczty-Polskiej, gdyż Poczta-Polska nie umożliwia takiego wykorzystania swojej 
bazy. Wykorzystane zostały źródła ogólnodostępne, które zostały dostosowane do potrzeb aplikacji. Z 
tego względu, baza może okazać się niekompletna (pomimo, iż zawiera ponad 20 tys. rekordów), 
dodatkowo, pomimo dołożenia wszelkich starań, może zdarzyć się, iż kody pocztowe nie są 
przypisane do odpowiednich gmin (chodzi zwłaszcza o typy gmin). Przy korzystaniu z omawianej 
funkcjonalności należy mieć świadomość, iż określony kod pocztowy może obejmować więcej niż 
jedną gminę, lub województwo (taka jest specyfika podziału kraju wg kodów pocztowych). Baza 
zawarta w aplikacji jest przygotowana tak, aby uwzględniać przeważające wystąpienie danego kodu 
pocztowego na określonym obszarze, przy czym jeśli dany kod pocztowy występuje np. w gminie 
miejskiej i wiejskiej, miejska jest traktowana jako domyślna. 
Aplikacja umożliwia edycję zapisanych w niej rekordów bazy kodów pocztowych, a także dodawanie 
ewentualnych brakujących pozycji. 

http://cont-evo.eu
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Funkcja KOD_P: 
 
Aplikacja zawiera wbudowaną funkcję o nazwie KOD_P, która (posiadając uruchomiony dodatek 

CONT-EVO MAP), możemy używać w arkuszu MS Excel. 

Funkcja posiada 4 argumenty: 

1. Kod pocztowy – podajemy kod pocztowy, którego objaśnienie chcemy uzyskać. 

2. Typ obiektu: 

a. Podajemy wartość równą 1 – jeśli chcemy uzyskać wynik dotyczący województwa 

b. Podajemy wartość równą 2 – jeśli chcemy uzyskać wynik dotyczący powiatu 

c. Podajemy wartość równą 3 – jeśli chcemy uzyskać wynik dotyczący gminy 

3. Wynik: 

a. Podajemy wartość równą 1 – jeśli chcemy uzyskać w wyniku nr TERYT 

b. Podajemy wartość równą 2 – jeśli chcemy uzyskać w wyniku nazwę regionu 

c. Podajemy wartość równą 3 – jeśli chcemy uzyskać w wyniku typ obiektu (powiatu/ 

gminy) 

4. Typ gminy – argument opcjonalny, należy użyć wartości 1 – jeśli w kodzie pocztowym, który 

występuje jednocześnie w obszarze gminy miejskiej i wiejskiej, chcemy uzyskać wynik 

dotyczący gminy miejskiej, wartości 2 – jeśli chcemy uzyskać wynik dotyczący gminy wiejskiej. 

Zwrócenie przez funkcję odpowiedniej dla użytkownika wartości (wg powyższych wyborów) umożliwi 

podłączenie danych do właściwej pozycji TERYT, wykorzystywanej potem przez aplikację do 

tworzenia obiektów. 

Aby zobrazować lepiej użycie funkcji, spójrzmy na przykładowe wyniki dla kodu pocztowego 87-400 

(Golub-Dobrzyń w powiecie golubsko-dobrzyńskim, województwie kujawsko-pomorskim). 

 

Odpowiednie kombinacje argumentów, czasami są pozbawione sensu i zostają pominięte przez 

funkcję – np. jeśli użytkownik definiuje, że chce uzyskać kod TERYT dla powiatu odpowiadającego 

określonemu kodowi, wówczas nie ma sensu podawanie ostatniego argumentu dotyczącego typu 

gminy. Podobnie w przypadku, kiedy dana gmina jest tylko i wyłącznie np. gminą miejską lub wiejską 

– ostatni argument nie będzie miał żadnego znaczenia dla wyniku (funkcja zwróci po prostu jedyny 

występujący typ i jego cechy). 

http://cont-evo.eu
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Podłączanie danych z wykorzystaniem funkcji KOD_P: 
 
Załóżmy, że użytkownik posiada dane dotyczące powiatu toruńskiego, wg danych opartych o kody 

pocztowe, które chciałby pokazać na mapie gmin wspomnianego powiatu. 

Uproszczony scenariusz oraz sposób postępowania obrazuje poniższy obraz: 

 

W kolumnach A:E  mamy wygenerowaną listę obiektów do wizualizacji. Kolumny I oraz J zawierają 

odpowiednio: kod pocztowy oraz nasze dane. 

W kolumnie K możemy wykorzystać funkcję KOD_P, aby uzyskać informację o przypisanym do 

danego kodu pocztowego kodzie TERYT gminy: 

 

Następnie w kolumnie F możemy użyć wbudowanej w Excel funkcji SUMA.JEŻELI w celu agregacji 

danych: 

http://cont-evo.eu


      
 

 

© CONT-EVO Arkadiusz Doliński  68 | S t r o n a  

Instrukcja użytkowania dodatku MS Excel - CONT-EVO MAP w wersji komercyjnej 

 

 

Tak przygotowane dane możemy wykorzystać do wizualizacji. 

Edytor kodów pocztowych: 
 
Jak wspomniano powyżej, aplikacja CONT-EVO MAP zawiera także Edytor kodów pocztowych, w celu 

umożliwienia użytkownikowi zarówno zmian w bazie, jak i dodawania nowych rekordów. 

Działanie edytora jest bardzo proste. Jego uruchomienie odbywa się poprzez użycie polecenia 

„Edytor kodów pocztowych” w sekcji „Kody pocztowe”: 

 

Jej użycie wyświetli okno dialogowe: 
 

http://cont-evo.eu
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Możemy przeszukać bazę aplikacji, wpisując określony kod pocztowy w pierwsze pole – załóżmy, że 
wpiszemy kod 89-121: 
 

 
 
Jeśli kod istnieje w bazie, pojawi się komunikat, iż jesteśmy w trybie edycji kodu – możemy dokonać 
jakichkolwiek zmian i zapisać je przyciskiem „Zapisz zmiany/dodaj rekord”. 
 
Jeśli wpisanego kodu nie było by w bazie, wówczas możemy go dodać tym samym poleceniem, 
uprzednio definiując odpowiednie parametry i wypełniając pola. 
 
Dla ułatwienia, edytor wraz ze zmianami wyboru dokonywanymi przez użytkownika na odpowiednich 
listach zawęża pozostałe, czyli jeśli wybierzemy z listy województwo kujawsko-pomorskie, wówczas 
na liście powiatów pojawią się jedynie te, które istnieją w bazie kodów pocztowych i są w obszarze 
tego województwa. Podobnie jest z gminami. Nie są zawężane typy powiatów oraz gmin. 
 

UWAGA: Jeśli w trakcie dodawania nowego kodu okaże się, iż dana gmina nie pojawi się na liście, 

można ją dopisać ręcznie, zamiast wyboru z listy (aplikacja to umożliwia), a następnie zapisać taki 
rekord. Aplikacja nie sprawdza poprawności wpisów użytkownika, podpowiada jednak prawidłowość 
wyboru (przy wyborze typu regionu – co dotyczy powiatów oraz gmin) poprzez zwracanie w 

http://cont-evo.eu
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odpowiednich polach kodów TERYT przypisanych dla danej kombinacji. Brak pojawienia się kodu 
TERYT, nie oznacza jednak, iż wprowadzona kombinacja nie jest prawidłowa – oznacza tylko tyle, że 
nie ma takiej w bazie aplikacji. 
 
Odpowiednio wypełnione pola edytora (dodane rekordy), będą stanowiły bazę dla aplikacji, którą 
będzie wykorzystywać opisywana powyżej funkcja KOD_P. 
 
Polecenie „Resetuj listy” powoduje zdjęcie filtrów z list wyborów, wynikających z dokonanych 
zaznaczeń (po jego użyciu, listy wyboru, które mogły zostać odfiltrowane, zawierają pełne dane) – 
innymi słowy, formularz zostaje „wyczyszczony”. 

http://cont-evo.eu

