
A  R  T  Y  K  U  Ł  Y

Polski Przegląd Kartograficzny
Tom 38, 2006, nr 1, s. 5–23

Z a r y s  t r e ś c i. W artykule omówiony został eks-
peryment przeprowadzony z udziałem użytkowników 
map, którego celem było porównanie kartogramów 
prostych i złożonych pod względem czytelności in-
formacji o rozmieszczeniu zjawisk oraz informacji o 
zależności zjawisk. Uzyskane wyniki świadczą o tym, 
że kartogramy złożone są dobrze czytelną formą prezen-
tacji zależności zjawisk, co weryfikuje dotychczasowe
poglądy kartografów.

S ł o w a  k l u c z o w e: kartogram prosty, kartogram 
złożony, czytanie map, zależność zjawisk geograficz-
nych

Kartogram złożony jest metodą prezentacji 
znaną kartografom od dawna, rzadko jednak 
wykorzystywaną w praktyce. Metoda ta pozwala 
przedstawiać jednocześnie wartości dwóch zja-
wisk geograficznych w granicach wydzielonych
na mapie jednostek podziału przestrzennego. 
Łączenie informacji o różnych zjawiskach na jed-
nej mapie ma na celu lepsze uwidocznienie ich 
zależności1 . Podstawową zaletą kartogramów 
złożonych jest bowiem możliwość odczytywania 
tej informacji bezpośrednio z mapy, bez koniecz-
ności porównywania dwóch obrazów rozmiesz-
czenia zjawisk – tak jak w przypadku kartogra-
mów prostych. Jest to ważna zaleta, zwłaszcza 
że poprawne wizualne porównywanie map jest 
zadaniem często przekraczającym możliwości 
percepcyjne przeciętnego użytkownika (A. Leono-
wicz 2002a). Mimo to kartografowie i geografowie 
najczęściej uznają, że lepszym rozwiązaniem, 
właśnie z punktu widzenia czytelności, jest przed-
stawianie pojedynczych zjawisk na oddzielnych 
mapach niż opracowanie kartogramu złożonego. 
Ta druga forma prezentacji w powszechnej opinii 

ANNA LEONOWICZ
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Warszawa

Czytelność kartogramów prostych i złożonych  
– badania eksperymentalne

uznawana jest bowiem za trudno czytelną. 
Czy słuszne są obawy dotyczące czytelności 

kartogramów złożonych, czy też – zgodnie z za-
łożeniami metody – mapy te ułatwiają interpreta-
cję zależności zjawisk? – aby się o tym przeko-
nać, konieczne jest przeprowadzenie odpowied-
nich eksperymentów z udziałem samych użytkow-
ników. Tego typu badania są obiektywną i często 
stosową w kartografii metodą poznawania
procesu czytania i interpretacji map. Jest to 
sposób sprawdzenia, czy stosowane na mapach 
rozwiązania metodyczne są czytelne i zrozumiałe 
dla użytkownika, dzięki czemu można dostosować 
sposób redakcji kartograficznej do możliwości
i potrzeb odbiorcy. Prowadzenie takich badań jest 
konieczne zwłaszcza w przypadku nowych lub 
kontrowersyjnych rozwiązań metodycznych. Do 
tej ostatniej grupy można niewątpliwie zaliczyć 
kartogramy złożone.

1. Badania percepcji kartogramu 
złożonego

Negatywne opnie na temat czytelności karto-
gramów złożonych ukształtowały się głównie pod 
wpływem map publikowanych w latach 1970-tych 
przez amerykańskie biuro spisowe – US Bureau 
of the Census2 . Mapy te, a zwłaszcza zastosowane 
na nich rozwiązania graficzne, budziły wiele
wątpliwości. Legenda tych kartogramów zawierała 
zbyt dużo, bo aż 16 (4×4) klas wartości, również 
system barw był rozwiązaniem kontrowersyjnym. 
Wątpliwości te skłoniły kartografów do podjęcia 
pierwszych badań eksperymentalnych poś-
więconych percepcji kartogramu złożonego. 

 1 Zagadnienia metodyczne związane z opracowywaniem kartogramów 
złożonych oraz problematyka percepcji tych map zostały szczegółowo 
omówione w artykule A. Leonowicz (2002b).

 2 Fragment mapy opracowanej przez US Bureau of the Census można 
znaleźć w polskim tłumaczeniu podręcznika  A.H. Robinsona i  współ-
autorów (1988) na barwnej wklejce po s. 432.
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Badania takie przeprowadzili uczeni amerykańscy 
H. Weiner, C.M. Francolini (1980) i J. Olson 
(1981). Wykazały one, że kartogramy złożone 
opracowane na wzór map Biura Spisowego są 
dla odbiorcy trudno czytelne. Problem stanowiło 
zwłaszcza zrozumienie i sprawne posługiwanie 
się legendą. Również interpretacja samej mapy 
była trudniejsza niż w  przypadku kartogramu 
prostego, i to zarówno na elementarnym, jaki 
i ogólnym poziomie czytania. Oceniano jednak, 
że trudności interpretacyjne, jakie napotkali 
uczestnicy tych badań, mogły wynikać nie 
z zastosowanej metody prezentacji, lecz były 
efektem niepoprawnych rozwiązań graficznych.
Skłoniło to kartografów do poszukiwania moż-
liwości uczytelnienia kartogramów złożonych.

Jedną z takich możliwości był kartogram złożo-
ny ploterowy zaproponowany przez L.W. Carsten-
sena (1982). Do opracowania tego kartogramu 
wykorzystuje się system deseni, których gęstość 
wzrasta proporcjonalne do wzrostu wartości 
przedstawianych zmiennych. Percepcji tych 
kartogramów poświęcono kilka eksperymentów 
(L.W. Carstensen 1982, 1984, 1986), których 
rezultaty nie były jednak zadowalające. Kłopoty 
sprawiała uczestnikom badań przede wszystkim 
interpretacja tych map na ogólniejszym poziomie 
percepcji. Inne propozycje uczytelnienia kar-
togramów złożonych zakładają ograniczenie 
liczby klas do 9 (3×3) lub 4 (2×2) i modyfikację
stosowanego przez Biuro Spisowe systemu barw. 
Zalecanym rozwiązaniem jest skala barw, która 
powstaje z nałożenia dwóch skal jednotonalnych 
– za pomocą jasności uwidocznione są wówczas 
różnice w natężeniu każdego ze zjawisk, kolorem 
zaś rozróżnione są oba przedstawione zjawiska 
(J. Olson 1975, C.A. Brewer 1994). Dotychczas 
niewiele wiadomo na temat percepcji tych 
sposobów uczytelnienia kartogramów złożonych. 
Wydaje się bardzo prawdopodobne, że zasto-
sowanie poprawnych rozwiązań graficznych
i ograniczenie liczby klas może znacznie 
poprawić czytelność tej formy prezentacji. Aby 
zweryfikować ten pogląd przeprowadzono własny
eksperyment, omówiony w  dalszej części 
artykułu.

2. Przygotowanie badań

2.1. Cel eksperymentu

Podstawowym celem eksperymentu było po-
równanie dwóch rodzajów kartogramów – pro-
stych oraz złożonych – i określenie zakresu ich 

zastosowania. Przyjęto założenie, że główną 
funkcją kartogramów prostych jest informowanie 
o przestrzennym rozmieszczeniu pojedynczych 
zjawisk. Na podstawie dwóch lub większej liczby 
kartogramów prostych, poprzez ich porównywanie, 
można uzyskać pewne informacje na temat 
zależności zjawisk, np. wartości obu zjawisk, 
podobieństw i różnic w ich rozmieszczeniu – nie 
jest to jednak główną funkcją kartogramów 
prostych. Możliwości poprawnej interpretacji 
zależności zjawisk są w przypadku tej formy 
prezentacji dość ograniczone. Wydaje się 
natomiast, że na kartogramach złożonych trud-
niej czyta się informację o rozmieszczeniu po-
jedynczego zjawiska. Możliwe jest odczytanie 
wartości zjawisk w poszczególnych polach, trud-
niejsze jest jednak zorientowanie się w ogólnych 
prawidłowościach rozmieszczenia. Ta forma 
prezentacji powinna natomiast lepiej niż kar-
togramy proste informować o zależności zjawisk. 
Gdyby okazało się, że warunkiem dobrej czy-
telności kartogramów złożonych jest stosowanie 
poprawnych rozwiązań graficznych, wówczas
metoda ta mogłaby stanowić alternatywę dla 
kartogramów prostych w przypadku, gdy celem 
prezentacji jest przedstawienie zależności 
zjawisk. Przeprowadzając eksperyment zamierza-
no więc sprawdzić, czy powyższe przypuszczenia 
znajdują potwierdzenie w praktyce. W badaniach 
tych chodziło o sprawdzenie, czy rzeczywiście 
czytelność informacji o rozmieszczeniu i za-
leżności zjawisk zależy od tego, w jakiej formie 
kartograficznej została przedstawiona – za
pomocą dwóch kartogramów prostych lub 
kartogramu złożonego. Czy percepcja tych map 
potwierdza, że kartogram prosty jest metodą 
bardziej odpowiednią do przedstawiania rozmiesz-
czenia zjawisk, zaś kartogram złożony – jeżeli 
zostanie poprawnie opracowany – ułatwia in-
terpretację zależności zjawisk? Sformułowano 
dwie następujące hipotezy badawcze:

1. Forma prezentacji kartograficznej – karto-
gram prosty lub kartogram złożony – wpływa na 
czytelność3  informacji o rozmieszczeniu zja-
wisk.

2. Forma prezentacji kartograficznej – karto-
gram prosty lub kartogram złożony – wpływa na 
czytelność informacji o zależności zjawisk.

Aby zweryfikować powyższe tezy, przeprowa-

 3 Pojęcie czytelności rozumiane jest jako stopień trudności (lub 
łatwości) czytania mapy (M.K. Boczarow 1966). Zbliżone znaczenie ma 
pojęcie efektywności (skuteczności) mapy, stosowane w piśmiennictwie 
anglojęzycznym, które wywodzi się z teorii kartograficznego przekazu
informacji.
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dzony został eksperyment. Taka procedura 
badawcza umożliwia bowiem wnioskowanie 
o wpływie jednego z badanych zjawisk na drugie 
(J. Brzeziński 2002). Przedmiotem badań były 
dwie zmienne zależne: czytelność informacji 
o rozmieszczeniu zjawisk oraz czytelność infor-
macji o zależności zjawisk. Zmienną niezależną 
(czyli tą, która oddziaływa na zmienną zależną) 
była forma prezentacji kartograficznej.

2.2. Respondenci i plan eksperymentu

W eksperymencie wzięło udział 128 studentów 
I roku studiów na Wydziale Geografii i Studiów
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Ta 
grupa respondentów spełniała podstawowe 
warunki, konieczne do przeprowadzenia badań. 
Uczestnikami miały być bowiem osoby, które 
posiadają pewną wiedzę geograficzną i często
posługują się mapami, zwłaszcza mapami 
tematycznymi, w tym statystycznymi. Dzięki temu 
byli oni w stanie poprawnie zrozumieć pojęcia 
rozmieszczenie i zależność zjawisk geograficznych
– posługiwanie się tymi pojęciami było konieczne 
do prawidłowego zrozumienia niektórych poleceń 
w kwestionariuszu. Jednocześnie ważne było, 
aby osoby uczestniczące w badaniach nie znały 
zbyt dobrze zasad prezentacji kartograficznej,
dzięki czemu czytałyby one mapy w sposób 
spontaniczny, a nie wyuczony – a więc tak, jak 
robi to przeciętny odbiorca mapy. Aby spełnić ten 
drugi warunek, badania przeprowadzono na 
początku roku akademickiego wtedy, gdy studenci 
dopiero rozpoczynali studia. Mieli oni zatem tylko 
elementarną wiedzę kartograficzną, na pozio-
mie szkoły średniej. Wybór grupy osób, której 
dotyczyły badania, był uzasadniony również 
z tego względu, że osoby interesujące się geo-
grafią to grupa częstych użytkowników map, a
zwłaszcza map tematycznych. Z potrzebą czyta-
nia takich map spotykają się prawdopodobnie na 
co dzień. Dlatego cenne było poznanie ich 
możliwości. Najmłodsi uczestnicy badań mieli 18 
lat, najstarsi 26. Osoby w wieku 19 lat stanowiły 
70% badanych, mężczyźni – 60% responden-
tów. 

Eksperyment zaplanowany został w ten spo-
sób, aby możliwe było porównanie wyników uzy-
skanych przez uczestników badań w odniesieniu 
do kartogramu prostego i kartogramu złożonego. 
Respondenci podzieleni zostali na dwie grupy o 
podobnej liczebności. Eksperyment przeprowa-
dzony został w dwóch turach. W pierwszej turze 
badań jedna grupa respondentów rozwiązywała 

zadania na podstawie kartogramów prostych, 
druga grupa – na podstawie kartogramów zło-
żonych; w drugiej turze badań pierwsza grupa 
respondentów rozwiązywała zadania na pod-
stawie kartogramów złożonych, zaś druga grupa 
– na podstawie kartogramów prostych. Druga 
tura badań przeprowadzona została po upływie 
tygodnia od czasu pierwszej tury. Taki odstęp 
czasowy pozwalał przypuszczać, że badani nie 
pamiętali już informacji przyswojonych w po-
przedniej turze badań. Wszyscy uczestnicy 
rozwiązywali więc wszystkie zadania – zarówno 
dotyczące kartogramów prostych jak i złożonych, 
jednakże zmieniana była kolejność ich roz-
wiązywania. Taki schemat eksperymentu nazy-
wany jest rotacyjnym, ponieważ naprzemiennie 
wprowadza się dwa warianty bodźca do każdej 
z dwóch grup respondentów (A. Sułek 1979). 
Zastosowanie tego schematu było konieczne, 
ponieważ nie można było mieć pewności, czy 
przypadkiem porównywane ze sobą grupy stu-
dentów nie różnią się pod względem takich 
czynników jak inteligencja, sprawność percepcji 
wzrokowej, doświadczenia w posługiwaniu się 
mapą, które mogły przecież wpływać na uzys-
kiwane wyniki. Kolejność rozwiązywania zadań 
została przyjęta jako dodatkowa zmienna nie-
zależna. 

 
2.3. Kwestionariusz badawczy

Przygotowując eksperyment przyjęto założe-
nie, że całe badanie powinno być odzwierciedle-
niem procesu czytania mapy, jaki zachodzi w rze-
czywistości. Dlatego też zadania rozwiązywane 
przez badanych powinny być jak najbardziej 
realistyczne, dotyczyć treści mapy, a nie zastoso-
wanych na mapie znaków, zaś same mapy 
powinny być tak opracowane, aby przypominały 
rzeczywiste mapy, spotykane na przykład w atla-
sach szkolnych.

2.3.1. Mapy

Na potrzeby badań opracowano sześć map: 
dwie pary kartogramów prostych i dwa kartogra-
my złożone (ryciny 1 i 2). Mapy te były fikcyjne,
dzięki czemu uczestnicy badań w trakcie rozwią-
zywania zadań nie sugerowali się posiadaną 
wiedzą na temat rozmieszczenia przedstawio-
nych zjawisk. Na mapach przedstawiono cztery 
zjawiska geograficzne dobrane parami tak, aby
można było przypuszczać, że zachodzi między 
nimi zależność przyczynowo-skutkowa. 
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Kartogramy proste były pięcioklasowe; opraco-
wując te mapy kierowano się zasadami dobrej 
porównywalności kartogramów – zastosowano 
te same jednostki odniesienia, tę samą liczbę 
klas, podobną ich liczebność, a także zwrócono 
uwagę, aby złożoność graficzna, ogólna jasność
i układ znaków nie miały wpływu na percepcję 
map. Skale barw dla kartogramów prostych 
wybrane zostały z katalogu C.A. Brewer i współ-
autorów (2003)4 . Skale te projektowane były w 
ten sposób, aby dobrze rozróżnialne stały się 
poszczególne stopnie skali oraz zachowany 
został jej porządek (przechodzenie barw od 
jasnych do ciemnych). Na kartogramach zło-
żonych liczbę klas ograniczono do 9 (3×3). 
Zastosowano system barw zaproponowany przez 
J.R. Eytona (1984), który uznano za dobry 
sposób uczytelnienia tej formy prezentacji. Pod-
stawą tego pomysłu jest zastosowanie barw 
dopełniających na oznaczenie obu przedstawia-
nych zmiennych (A. Leonowicz 2002b). 

Przyjęto również założenie, że kartogramy pro-
ste i złożone opracowane na potrzeby badań 
powinny mieć taką samą złożoność oraz przed-
stawiać pary zjawisk o podobnej korelacji. Złożo-
ność graficzna i siła związku przedstawianych
zjawisk są czynnikami, które mogą mieć silny 
wpływ na wizualną ocenę zależności zjawisk na 
mapach, a  ponieważ nie było to przedmiotem 
badań, mapy opracowano w ten sposób, aby 
czynniki te nie wpływały na wyniki testu. Wszyst-
kie kartogramy charakteryzowały się więc nie-
dużą złożonością graficzną, a korelacja par zja-
wisk mieściła się w zakresie średnich wartości 
współczynnika korelacji (około τ = 0,5). Przedsta-
wiona na tych mapach zależność zjawisk nie jest 
więc ani silna ani słaba, dzięki czemu można 
wyróżnić zarówno obszary o silnej zależności 
zjawisk, jak i obszary o ujemnych i dodatnich 
odchyleniach od tej zależności. 

Zarówno do kartogramów prostych jak i karto-
gramów złożonych dołączony został tekst obja-
śniający ideę zastosowanej metody prezentacji, 
z którym badani zapoznawali się zanim przystą-
pili do rozwiązywania zadań testowych. Potrze-
ba umieszczenia takiego objaśnienia wynikała 
z faktu, że uczestnikami badań byli studenci w 
niewielkim jeszcze stopniu znający metody 
prezentacji kartograficznej. Ponadto można było
przypuszczać, że badani umieli posługiwać się 
kartogramami prostymi, często spotykanymi w at-

lasach szkolnych i podręcznikach geografii,
natomiast najprawdopodobniej dotychczas nie 
spotkali się z kartogramami złożonymi, rzadko 
stosowanymi w praktyce. Objaśnienia miały więc 
wyrównać wiedzę posiadaną przez badanych na 
temat obu form prezentacji. Treść objaśnień w 
dosłownym brzmieniu podano tu w ramkach

 4 Katalog drukowany był w kwartalniku „Cartography and Geographic 
Information Science” (C.A. Brewer i współautorzy 2003), dostępny jest 
również na stronie internetowej <www.ColorBrewer.org>

Objaśnienie do kartogramów prostych
Te dwie mapy pochodzą z jednego z państw Unii 
Europejskiej. Obszar przedstawiony na mapach 
został podzielony na 56 jednostek administra-
cyjnych, dla których zostały zebrane dane na temat 
liczby czytelników bibliotek na 1000 mieszkańców 
oraz odsetka ludności ze średnim i wyższym wy-
kształceniem. Każda mapa pokazuje jedno zja-
wisko. Dane statystyczne dotyczące każdego ze 
zjawisk podzielone zostały na pięć klas wartości 
i przedstawione na mapie za pomocą skali barw-
nej. Barwy zmieniają się wraz z natężeniem zja-
wiska – niskim wartościom odpowiadają barwy 
jasne, wysokim wartościom odpowiadają barwy 
ciemne.

Objaśnienie do kartogramu złożonego
Ta mapa pochodzi z jednego z państw Unii Euro-
pejskiej. Obszar przedstawiony na mapie został 
podzielony na 56 jednostek administracyjnych, dla 
których zostały zebrane dane na temat liczby 
czytelników bibliotek na 1000 mieszkańców oraz 
odsetka ludności ze średnim i wyższym wykształ-
ceniem. Oba zjawiska przedstawione zostały na 
jednej mapie. 
Przyjrzyj się najpierw legendzie mapy. Czytelników 
bibliotek reprezentuje pionowa oś legendy, lud-
ność z wykształceniem średnim i wyższym – po-
zioma oś legendy. Dane statystyczne dotyczące 
każdego ze zjawisk podzielone zostały na trzy 
klasy wartości: w pierwszej z klas znajdują się 
wartości niskie, w drugiej – średnie, w trzeciej – 
wysokie. W rezultacie w legendzie powstało 
dziewięć wydzieleń (3×3=9 możliwych kombinacji 
klas wartości obu zjawisk). 
Zauważ teraz, że na przekątnej legendy znajdują 
się klasy o barwie szarej, w których oba zjawiska 
przyjmują podobne wartości, np. niskie–niskie, 
wysokie–wysokie. W lewym górnym i prawym 
dolnym rogu legendy znajdują się klasy o barwie 
czerwonej i niebieskiej, w których zjawiska 
przyjmują wartości znacznie różniące się od siebie, 
na przykład niskie–wysokie, wysokie–niskie.

2.3.2. Zadania testowe

Na potrzeby eksperymentu opracowano test 
sprawdzający czytelność kartogramów, który 
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składał się z różnorodnych zadań odzwierciedla-
jących różne aspekty percepcji mapy. Jest to 
najczęściej spotykany we współczesnych bada-
niach psychologicznych w kartografii sposób
konstruowania testów. Pytania testowe dotyczyły 
tylko tej informacji, którą można uzyskać z mapy, 
test nie zawierał zadań polegających na zapamię-
tywaniu treści mapy lub takiej jej interpretacji, 
która wymagałaby uwzględnienia już posiadanej 
przez respondentów wiedzy. Składał się z sześciu 
zadań – połowa z nich polegała na czytaniu 

informacji o rozmieszczeniu zjawisk, druga 
połowa – na czytaniu informacji o zależności 
zjawisk. Test opracowano w dwóch wersjach – dla 
kartogramu prostego i kartogramu złożonego. 
Dalszego podziału pytań dokonano na podstawie 
stopnia uogólnienia informacji, którą należało 
uzyskać z mapy. Wykorzystano tutaj koncepcję 
J. Bertina (1967), który wyróżnił trzy poziomy 
percepcji mapy – szczegółowy, pośredni i ogólny. 
Jak wyjaśnia S. Bonin (1989), poziomom per-
cepcji odpowiadają trzy poziomy pytań, jakie 

Zadanie Rp1
Niektóre spośród jednostek na mapie oznaczone zostały literami a–f. Dla każdej z tych jednostek odczytaj 
klasę wartości (1–3) obu przedstawionych zjawisk i wpisz w tabeli odpowiednie cyfry (tak, jak wykonano to 
w przypadku jednostki oznaczonej literą a).

Czytelnicy bibliotek
klasa wartości (1–3)

Ludność z 
wykształceniem

średnim i wyższym
klasa wartości (1–3)

a 2 1
b
c

Zadanie Rp2
Na kolorowej mapie znajdź wszystkie takie jednostki, w których liczba czytelników bibliotek mieści się w 
przedziale od 60 do 120. Zaznacz je na mapie konturowej umieszczonej poniżej wpisując w każdej z nich 
cyfrę 1.
Następnie znajdź wszystkie takie jednostki, w których udział ludności z wykształceniem średnim i wyższym 
mieści się w przedziale od 41 do 60. Zaznacz je na mapie konturowej wpisując w każdej z nich cyfrę 2. 

Zadanie Rp3
Na mapie konturowej poniżej wydzielono pięć regionów oznaczonych literami G, H, K, L, M. Uszereguj je 
według liczby czytelników bibliotek na 1000 mieszkańców w ten sposób, aby region oznaczony liczbą 5 
charakteryzował się najwyższymi wartościami, zaś region oznaczony liczbą 1 –  najniższymi wartościami. 
Na mapie konturowej poniżej wydzielono pięć innych regionów oznaczonych literami O, P, S, T, Z. Uszereguj 
je według udziału ludności z wykształceniem średnim i wyższym w ten sposób, aby region oznaczony liczbą 
5 charakteryzował się najwyższymi wartościami, zaś region oznaczony liczbą 1 – najniższymi wartościami. 
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Zadanie Zp3
Wyobraź sobie, że jesteś geografem, który zastanawia się nad tym, od czego zależna jest wysokość plonów 
zbóż. Czy sądzisz, że zależą one od zużycia nawozów sztucznych? Gdyby taka zależność istniała, wówczas 
tam, gdzie zużywa się więcej nawozów osiąganoby również wyższe plony; tam zaś, gdzie zużywa się mało 
nawozów, plony byłyby niskie. 
a. Przyjrzyj się jeszcze raz kolorowej mapie. Wybierz pięć jednostek, które najbardziej przekonują cię o 
tym, że wysokość plonów zależy od zużycia nawozów sztucznych. Zaznacz je na mapie konturowej poniżej 
wpisując w nich cyfrę 1. 
b. Wybierz również pięć jednostek, które najbardziej przekonują cię o tym, że takiej zależności nie ma. Zaznacz 
je na mapie konturowej wpisując w nich cyfrę 2.

Zadanie Zp1
Niektóre spośród jednostek na mapie oznaczone zostały literami a–f. Dla każdej z tych jednostek zaznacz w 
tabeli znakiem × to zjawisko, które ma wyższe wartości (tak, jak wykonano to w przypadku jednostki oznaczonej 
literą a). Jeżeli wartości obu zjawisk należą do tej samej klasy, zaznacz oba zjawiska.

Plony zbóż Zużycie nawozów
 sztucznych

a ×
b
c

Zadanie Zp2
Na kolorowej mapie znajdź wszystkie takie jednostki, które charakteryzują się niskimi plonami zbóż – klasa 
wartości niskich (1) i jednocześnie niskim zużyciem nawozów sztucznych –  również klasa wartości niskich 
(1). Zaznacz je na mapie konturowej umieszczonej poniżej wpisując w każdej z nich cyfrę 1.
Następnie znajdź wszystkie takie jednostki, które charakteryzują się niezbyt wysokimi plonami zbóż – klasa 
wartości średnich (2) i wysokim zużyciem nawozów sztucznych – klasa wartości wysokich (3). Zaznacz je na 
mapie konturowej wpisując w każdej z nich cyfrę 2.

czytelnik zadaje sobie w trakcie czytania mapy 
i na które uzyskuje odpowiedź. Na poziomie 
elementarnym może uzyskać informację o wiel-
kości danego zjawiska w jednej wybranej jed-
nostce odniesienia, na poziomie pośrednim – w 
wybranym regionie, na poziomie ogólnym – 
o rozmieszczeniu zjawisk na całym obszarze 
przedstawionym na mapie. Możliwość uzyskania 
spontanicznej odpowiedzi na każdym z trzech 
poziomów pytań świadczy o graficznie poprawnej
konstrukcji mapy. W sumie opracowano sześć 
następujących rodzajów zadań:

• Rp1 – pytania o rozmieszczenie zjawisk na 
poziomie szczegółowym,

• Rp2 – pytania o rozmieszczenie zjawisk na 
poziomie pośrednim,

• Rp3 – pytania o rozmieszczenie zjawisk na 
poziomie ogólnym,

• Zp1 – pytania o zależność zjawisk na pozio-
mie szczegółowym,

• Zp2 – pytania o zależność zjawisk na pozio-
mie pośrednim,

• Zp3 – pytania o zależność zjawisk na pozio-
mie ogólnym.

Zadania polegające na czytaniu rozmieszcze-
nia zjawisk uczestnicy badań rozwiązywali na 
podstawie map przedstawiających liczbę czytel-
ników bibliotek na 1000 mieszkańców oraz odse-
tek ludności ze średnim i wyższym wykształce-
niem (ryc. 1), zadania polegające na czytaniu 
zależności zjawisk – na podstawie map przedsta-
wiających plony zbóż i zużycie nawozów sztucz-
nych (ryc. 2). Treść zadań w wersji dla kartogramu 
złożonego podano w ramkach.

Wyniki uzyskane od respondentów przyjęto 
jako wskaźniki dwóch zmiennych zależnych – 
czytelności informacji o rozmieszczeniu zjawisk 
oraz czytelności informacji o zależności zjawisk. 
Jako wynik testu odnotowywano liczbę popraw-
nych odpowiedzi; poprawność czytania mapy jest 
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tych, którzy uczestniczyli zarówno w pierwszej 
jak i w drugiej turze badań było 117. Spośród nich 
55 osób rozwiązało w pierwszej kolejności zada-
nia dla kartogramu prostego, 62 osoby – dla 
kartogramu złożonego. 

Każdorazowo eksperyment był przeprowadza-
ny w ten sam sposób. Na początku wyjaśniano 
uczestnikom cel badań i informowano o ich ano-
nimowym charakterze, proszono o odpowiedzi 
możliwie poprawne, o zachowanie sugerowanej 
kolejności rozwiązywania zadań oraz o nie 
poprawianie udzielonych już odpowiedzi. Obja-
śniano, ile zadań obejmuje test oraz ile czasu 
można na nie przeznaczyć. Wszystkie te informa-
cje zawarte były w instrukcji stanowiącej pierwszą 
stronę kwestionariusza. Następnie rozdawane 
były ankiety i odczytywano tekst objaśniający ideę 
zastosowanej metody prezentacji. Po odczytaniu 
tego tekstu rozpoczynało się odmierzanie 25 
minut – czasu przeznaczonego na wypełnienie 
kwestionariusza. Co 5 minut informowano uczest-
ników o tym, ile czasu pozostało jeszcze do 
zakończenia badań. 

Ryc. 3. Wyniki testu: poprawność odpowiedzi dla 
kartogramów prostych i złożonych

Fig. 3. Test results: accuracy of responses for one-
variable and two-variable choropleth maps

bowiem uznawana za jeden z mierzalnych, 
obiektywnych wskaźników czytelności mapy 
(I.W. Garmiz 1990). Zgodnie ze sformułowanymi 
wcześniej dwiema hipotezami badawczymi 
oczekiwano, że forma prezentacji kartograficznej
– kartogram prosty lub kartogram złożony – 
będzie miała wpływ na uzyskane wyniki. Gdyby 
tak się stało, wyniki dla dwóch badanych form 
prezentacji byłyby różne. W przypadku pytań 
o rozmieszczenie zjawisk spodziewano się, że 
uczestnicy badań będą udzielać bardziej po-
prawnych odpowiedzi na podstawie kartogra-
mów prostych, natomiast w przypadku pytań 
o zależność zjawisk – że bardziej poprawne 
będą odpowiedzi na podstawie kartogramu złożo-
nego. 

2.3.3. Ankieta

Ostatnią część kwestionariusza stanowiła 
ankieta, w której uczestnicy badań wyrażali swo-
je opinie na temat map wykorzystanych w części 
testowej eksperymentu. Mapy należało ocenić w 
pięciostopniowej skali ocen (od 0 do 4) pod 
względem sześciu różnych kryteriów (oznaczo-
nych numerami 7.1 – 7.6). Kryteria te sformuło-
wane zostały w postaci przeciwstawnych sobie 
określeń. Oceniano, czy mapy są: mało interesu-
jące – interesujące, trudne w interpretacji – łatwe 
w interpretacji, czy sposób przedstawienia zja-
wisk jest: typowy – nietypowy, nieciekawy – 
ciekawy oraz czy mapy pokazują lub nie pokazują 
rozmieszczenia zjawisk, pokazują lub nie po-
kazują zależności zjawisk. Ostatnie pytanie an-
kiety (numer 8) dotyczyło opinii respondentów o 
tym, czy na mapach łatwiej jest czytać rozmiesz-
czenie zjawisk czy zależność zjawisk; odpowiedź 
należało uzasadnić.

W celu sprawdzenia przygotowanego kwestio-
nariusza przeprowadzono badania pilotażowe. 
Uczestniczyło w nich 30 studentów I roku studiów 
geograficznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Wyniki tych badań były podstawą dokonania 
kilku niezbędnych poprawek w kwestionariuszu 
i sposobie przeprowadzenia eksperymentu.

3. Przebieg eksperymentu

Eksperyment przeprowadzono w 2004 roku na 
początku roku akademickiego. Studenci wypeł-
niali ankiety w trakcie ćwiczeń z kartografii,
w grupach liczących od 14 do 18 osób. W sumie 
w eksperymencie wzięło udział 128 studentów; 



12 Anna Leonowicz

4. Wyniki badań

4.1. Wyniki zadań testowych

Liczba poprawnych odpowiedzi uzyskana 
w poszczególnych zadaniach testowych wyrażona 
została w postaci wskaźników procentowych. 
W analizie wyników nie były brane pod uwagę 
odpowiedzi niekompletne. Średnią poprawność 
odpowiedzi przedstawia rycina 3. 

Zadanie Rp1. Większość uczestników badań 
nie miała trudności w odczytaniu z map wymaga-
nych w tym zadaniu informacji. W przypadku obu 
form prezentacji uzyskano podobną liczbę po-
prawnych odpowiedzi. Na kartogramach prostych 
większość popełnionych przez respondentów 
błędów polegała na myleniu klasy wartości, do 
której należały oznaczone na mapach pola od-
niesienia, z jedną z klas sąsiednich. Najwięcej 
problemów sprawiały jednostki należące do 

środkowych klas wartości. Na kartogramie złożo-
nym najczęstszym błędem było niepoprawne 
odczytanie, która oś wykresu reprezentuje dane 
zjawisko.

Zadanie Rp2. W tym zadaniu uczestnicy badań 
popełnili więcej błędów niż w zadaniu Rp1. Więcej 
odpowiedzi poprawnych uzyskano w przypadku 
kartogramu prostego. Na kartogramach prostych 
duża część popełnionych błędów polegała na 
pominięciu kilku jednostek w obrębie zazna-
czanych regionów. Do poważniejszych błędów 
należało zaznaczenie w drugiej części polecenia 
(które polegało na zaznaczeniu regionu skła-
dającego się z jednostek należących do dwóch 
najwyższych klas wartości) tylko jednej z wy-
maganych klas. W przypadku kartogramu złożo-
nego duża część popełnionych błędów wynikała 
z niepoprawnej interpretacji legendy mapy. Każdy 
z regionów, które należało zaznaczyć w tym za-
daniu, powinien się składać z jednostek nale-
żących do trzech różnych klas kartogramu, po-
nieważ na każdy przedział wartości jednej ze 
zmiennych składają się trzy wydzielenia barwne 
(czyli trzy klasy wartości drugiej zmiennej). Nie 
wszyscy uczestnicy testu to zauważyli, zaznacza-
li więc jednostki należące tylko do jednej klasy 
(jednego wydzielenia barwnego) w legendzie 
mapy. 

Zadanie Rp3. Rozwiązanie tego zadania na 
podstawie kartogramów prostych nie stanowiło 
dla badanych większego problemu. Popełniane 
pomyłki w większości polegały na przestawieniu 
kolejności dwóch regionów podobnych pod 
względem wartości (najczęściej regionów 
o średnich lub najwyższych wartościach). Zdecy-
dowanie więcej błędów popełnili uczestnicy 
badań rozwiązując to zadanie na podstawie kar-
togramu złożonego. Zdarzało się, że błędnie 
szeregowane były wszystkie lub prawie wszystkie 
regiony. Pomyłki polegały nie tylko na przestawie-
niu kolejności regionów o zbliżonych wartościach; 
często przestawiano regiony znacznie różniące 
się pod względem wartości. 

Zadanie Zp1. Rozwiązanie tego zadania nie 
sprawiało uczestnikom badań większych proble-
mów. Więcej poprawnych odpowiedzi uzyskano 
jednak w przypadku kartogramu złożonego. Na 
kartogramach prostych problemy sprawiało 
przede wszystkim właściwe porównanie wartości 
zjawisk w dwóch jednostkach b i e. W przypadku 
kartogramu złożonego najczęstszym błędem było 
niepoprawne odczytanie w legendzie mapy, która 
z osi wykresu reprezentuje dane zjawisko.

Zadanie Zp2. W zadaniu tym wystąpiły znaczne 

Ryc. 4. Odpowiedzi respondentów w zadaniu Zp3a
Fig. 4. Students responses in task Zp3a



13Czytelność kartogramów prostych i złożonych – badania eksperymentalne

różnice w poprawności odpowiedzi udzielanych 
na podstawie kartogramów prostych i kartogramu 
złożonego. Wyraźne problemy sprawia ło 
uczestnikom badań jednoczesne czytanie dwóch 
kartogramów prostych i wyszukanie wskazanych 
w poleceniu jednostek. Więcej poprawnych 
odpowiedzi uzyskano więc dla kartogramu 
złożonego. Część błędów, pojawiających się w 
odpowiedziach udzielanych na podstawie 
kartogramów prostych, wynikała z niepoprawnej 
interpretacji treści zadania. Prawdopodobnie 
respondentom narzucał się inny sposób interpre-
tacji map niż było to wymagane w poleceniu. 
Problemów takich nie było w przypadku kartogra-
mu złożonego – większość popełnianych błędów 
była drobnymi pomyłkami.

Zadanie Zp3. W zadaniu tym stwierdzono 
znaczne różnice w poprawności odpowiedzi uzy-
skanych w dwóch poleceniach, które składały się 
na całość zadania. Dlatego też przeprowadzono 
niezależną analizę obu części, oznaczając je jako 
Zp3a i Zp3b. Aby poprawnie wykonać pierwszą 
część zadania, respondenci powinni poszukiwać 
jednostek o jak najmniejszych różnicach wartości 
obu zjawisk. Na rycinie 4 widoczne jest, które 
jednostki respondenci wybierali najczęściej. 
W przypadku kartogramu prostego najwięcej, bo 
ponad połowa, wszystkich udzielonych odpowiedzi 
przypadło na trzy jednostki należące do najwyższej 
(5) klasy wartości obu kartogramów. Wybór ten 
był w pełni poprawny, zgodny z zasadą po-
szukiwania jednostek o jak najmniejszych róż-
nicach klas obu kartogramów. Dokonując wybo-
ru kolejnych jednostek, większość badanych 
zaznaczała również jednostki o wysokich war-
tościach, jednak różniące się pod względem 
przynależności do klas wartości. Nie był to wiec 
wybór optymalny. Niewiele osób zauważyło, że 
o ścisłej zależności przedstawionych zjawisk 
mogą świadczyć również jednostki należące do 
klas wartości niskich lub średnich. W przypadku 
kartogramu złożonego prawie wszystkie udzielone 
odpowiedzi były poprawne i przypadły na klasy 
leżące na przekątnej legendy. Poprawność 
odpowiedzi była więc znacznie wyższa niż 
w przypadku kartogramu prostego. Również tutaj 
respondenci najczęściej wybierali jednostki 
o najwyższych wartościach obu zjawisk, niewielu 
zwracało uwagę na jednostki o niskich i średnich 
wartościach. 

W drugiej części zadania, która okazała się dla 
uczestników badań trudniejsza, należało po-
szukiwać jednostek o jak największych różnicach 
wartości obu zjawisk. Rycina 5 przedstawia, które 

jednostki respondenci wybierali najczęściej. Na 
kartogramach prostych odpowiedzi przypadające 
na cztery jednostki o najwyższej różnicy klas 
wartości, które były optymalnym rozwiązaniem 
tej części zadania, stanowią mniej niż połowę 
wszystkich odpowiedzi. W przypadku tej formy 
prezentacji odnalezienie właściwych jednostek 
sprawiało respondentom wyraźne trudności, tym 
bardziej, że czas na rozwiązanie testu był ogra-
niczony. Większość popełnionych błędów po-
legała więc na braku trafności odpowiedzi. 
Zdarzały się jednak przypadki, i to zarówno w 
przypadku kartogramów prostych jak i złożonych, 
zupełnie błędnego rozwiązania tej części zadania 
– nieliczna grupa uczestników uznała, że o słabej 
zależności świadczą jednostki o niskich war-
tościach obu przedstawionych na mapach 
zjawisk. Lepsze rezultaty uzyskano w sumie dla 
kartogramu złożonego, mimo, że również tutaj 
poprawność odpowiedzi była niższa niż w pier-
wszej części zadania. Respondenci najczęściej 

Ryc.5. Odpowiedzi respondentów w zadaniu Zp3b
Fig. 5. Students responses in task Zp3b
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prawidłowo wybierali jednostki z klas o naj-
większych różnicach wartości, a więc tych le-
żących w lewym górnym i prawym dolnym rogu 
legendy (o barwie czerwonej i niebieskiej) – na 
te jednostki przypadła ponad połowa wszystkich 
udzielonych odpowiedzi. Często jednak zdarzało 
się, że respondenci zaznaczali jednostki po-
chodzące tylko z jednej części legendy (powyżej 
lub poniżej przekątnej), a w związku z tym za-
miast wybrać wszystkie cztery jednostki o naj-
wyższych różnicach wartości, wybierali jednostki 
o mniejszych odchyleniach od przekątnej. Błąd 
taki popełniło 45 osób. Taki wybór jednostek nie 
świadczy o zupełnie błędnej interpretacji mapy; 
może być on wynikiem nieuwagi lub niepełnego 
zrozumienia pojęcia zależności zjawisk.

4.2. Statystyczna analiza wyników testu

Celem analizy statystycznej uzyskanych wyni-
ków było rozstrzygnięcie, czy potwierdzają one 
przyjęte w badaniach hipotezy. Chodziło więc 
o ocenę, czy różnice w wynikach, które pojawiły 
się w odpowiedziach respondentów udzielanych 
na podstawie kartogramu prostego oraz kartogra-
mu złożonego, pozwalają na sformułowanie 
bardziej ogólnego wniosku o istnieniu związku 
między formą prezentacji kartograficznej i czytel-
nością dwóch rodzajów informacji – o rozmiesz-
czeniu zjawisk i o zależności zjawisk. Jeżeli 
różnice między uzyskanymi wynikami są istotne 
statystycznie, oznacza to, że można przyjąć, 
z prawdopodobieństwem co najmniej 95%, że nie 
pojawiły się one przez przypadek (tzn. nie są 
charakterystyczne tylko dla badanej grupy respon-
dentów) i wystąpiłyby również wtedy, gdyby 

Tab. 1. Zadania testowe: różnice poprawności odpowiedzi uzyskanych w dwóch turach badań

kartogram prosty kartogram złożony

średnia rang
N test Manna-

Whitneya 
średnia rang

N test Manna-
Whitneya I tura II tura I tura II tura

Rp1 62,09 63,93 125 p = 0,6038 59,71 61,38 120 p = 0,5434

Rp2 64,81 60,19 124 p = 0,3890 58,28 58,75 116 p = 0,9312

Rp3 63,57 62,42 125  p = 0,7840 58,62 62,58 120 p = 0,5152

Zp1 61,63 61,36 122 p = 0,9505 57,03 56,96 113 p = 0,9783

Zp2 59,23 58,78 117 p = 0,9386 55,52 60,80 115 p = 0,1807

Zp3a 56,53 65,54 121 p = 0,1121 58,69 62,50 120 p = 0,0541

Zp3b 59,77 62,30 121 p = 0,6882 47,53 61,47 108 p = 0,0104*

N – liczebność próby; p – poziom istotności; * różnice istotne statystycznie na poziomie p<0,05

Tab. 2. Zadania testowe: różnice poprawności od-
powiedzi uzyskanych dla kartogramu prostego (KP) 
i złożonego (KZ)

średnia 
rang N

test 
Wilcox 

ona
  KP  KZ  

Rp1 120,30 125,82 117 p = 0,6274
Rp2 123,98 116,78 112 p = 0,2610
Rp3 158,67 85,85 117 p < 0,0001*

Zp1 110,45 126,15 110 p = 0,0222*
Zp2 98,88 134,43 106 p = 0,0001*

Zp3a 74,6 167,8 113 p < 0,0001*
Zp3b  
KP/KZ 49,5 68,8 51 p = 0,0048*
KZ/KP 58,2 55,6 50 p = 0,4551

N – liczebność próby
p – poziom istotności
* różnice istotne statystycznie na poziomie p<0,05
KP/KZ – kolejność rozwiązywania zadań

przebadano większą grupę respondentów lub 
całą populację. Analiza wyników każdego z zadań 
testowych przebiegała według takiego samego 
schematu. Posługiwano się nieparametrycznymi 
testami istotności, ponieważ rozkłady mierzonych 
zmiennych zależnych odbiegały znacznie od roz-
kładu normalnego. W pierwszym etapie spraw-
dzano, czy kolejność rozwiązywania zadań 
testowych wpływa na czytelność informacji o roz-
mieszczeniu lub zależności zjawisk. Gdyby istniał 
taki wpływ, wówczas poprawność odpowiedzi 



15Czytelność kartogramów prostych i złożonych – badania eksperymentalne

Ryc. 6. Opinie studentów na temat kartogramów prostych i złożonych
Fig. 6. Students judgments on one-variable and two-variable choropleth maps
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z hipotez badawczych. Można więc uznać, że 
forma prezentacji kartograficznej wpływa na czy-
telność informacji o zależności na każdym 
z trzech poziomów percepcji – szczegółowym, 
pośrednim i ogólnym, a kartogram złożony 
umożliwia bardziej poprawną interpretację tej 
informacji. 

Wyjątkiem od tej reguły są tylko wyniki drugiej 
część zadania Zp3, gdzie zadaniem czytelników 
było stwierdzenie braku związku między zjawiska-
mi przedstawionymi na mapie. Interpretacja tych 
wyników nie jest tak jednoznaczna. W przypadku 
tego zadania stwierdzono bowiem statystycznie 
istotną zależność między kolejnością rozwią-
zywania zadań a poprawnością odpowiedzi 
udzielanych na podstawie kartogramu złożonego 
(tab. 1). Wyższą poprawnością charakteryzują 
się odpowiedzi respondentów udzielane w drugiej 
turze badań, a więc wtedy, gdy kartogram złożony 
był drugą spośród interpretowanych form pre-
zentacji. Ten wpływ kolejności rozwiązywania 
zadań na różnice wyników uzyskanych dla 
kartogramu prostego i złożonego jest widoczny, 
gdy wyniki obu kolejności rozpatruje się nie-
zależnie – w ten sposób przedstawione zostały 
w tabeli 2. W przypadku, gdy kartogram złożony 
czytany był jako druga forma prezentacji (ko-
lejność KP/KZ), wyższymi wartościami cha-
rakteryzują się wyniki uzyskane na podstawie 
kartogramu złożonego, a różnice te są sta-
tystycznie istotne. Statystycznej istotności różnic 
nie stwierdzono natomiast w przypadku kolejności 
odwrotnej (KZ/KP), gdy kartogram złożony 
interpretowany był jako pierwsza z dwóch form 
prezentacji. Wyniki zadania Zp3b można zin-
terpretować w ten sposób, że na poprawność 
udzielanych odpowiedzi oddziaływały tu oba czyn-
niki eksperymentalne – zarówno kolejność roz-
wiązywania zadań jak i forma prezentacji. Dopiero 
w wyniku ich łącznego wpływu wystąpiły różnice 
poprawności odpowiedzi uzyskanych na podsta-
wie kartogramu prostego i złożonego. Respon-
denci zapewne w pierwszej turze badań nabrali 
doświadczenia, które miało wpływ na uzyskane 
wyniki. Można zatem przyjąć, że kartogram 
złożony jest lepiej czytelną formą prezentacji, ale 
tylko wtedy, gdy czytelnik posiada pewne doś-
wiadczenie w czytaniu map i potrafi interpretować
zależność zjawisk.

4.3. Wyniki ankiety

Opinie respondentów na temat obu porówny-
wanych form prezentacji, wyrażone w ankietowej 

respondentów, którzy pracowali z daną formą 
prezentacji kartograficznej w  pierwszej turze
badań, różniłaby się od poprawności odpowiedzi 
tych respondentów, którzy pracowali z tą formą 
prezentacji w drugiej turze badań. Osobno 
analizowane były wyniki uzyskane dla kartogramu 
prostego i kartogramu złożonego. Do oceny 
istotności różnic zastosowano test Manna-
Whitneya, którego wyniki zawiera tabela 1. 
W drugim etapie analizy sprawdzano, czy popraw-
ność odpowiedzi zależy od formy prezentacji 
kartograficznej. Istotność różnic między wynikami
uzyskanymi dla kartogramów prostych i kar-
togramu złożonego sprawdzono testem kolejno-
ści par Wilcoxona (tabela 2). 

Czytelność informacji o rozmieszczeniu zja-
wisk. W żadnym z zadań polegających na czyta-
niu informacji o rozmieszczeniu zjawisk nie 
stwierdzono statystycznie istotnej zależności 
między kolejnością rozwiązywania zadań na 
podstawie obu form prezentacji i poprawnością 
czytania na tych mapach informacji o rozmiesz-
czeniu zjawisk. Kolejność nie powinna więc mieć 
większego wpływu na uzyskane wyniki. Sta-
tystycznie istotne różnice pomiędzy wynikami 
uzyskanymi dla kartogramów prostych i złożo-
nych stwierdzono tylko w jednym zadaniu, które 
polegało na czytaniu informacji na ogólnym po-
ziomie percepcji (Rp3). W przypadku tego zada-
nia wyższą poprawnością charakteryzują się 
odpowiedzi udzielane na podstawie kartogramów 
prostych. Różnice poprawności odpowiedzi 
w dwóch pozostałych zadaniach, polegających 
na czytaniu informacji na szczegółowym (Rp1) 
i  pośrednim poziomie percepcji (Rp2), nie są 
statystycznie istotne. Takie wyniki pozwalają 
potwierdzić pierwszą z hipotez badawczych, ale 
tylko w przypadku percepcji na poziomie ogólnym 
– forma prezentacji kartograficznej wpływa na
czytelność ogólnej informacji o rozmieszczeniu 
zjawisk, a kartogram prosty jest tym sposobem 
prezentacji, który stwarza czytelnikowi możliwość 
bardziej poprawnej interpretacji ogólnej informacji 
o rozmieszczeniu przedstawionych zjawisk. 

Czytelność informacji o zależności zjawisk. 
W  przypadku drugiej części testu, której celem 
było sprawdzenie czytelności informacji o zależ-
ności zjawisk, statystycznie istotne różnice w wy-
nikach uzyskanych dla kartogramów prostych 
i  złożonych stwierdzono we wszystkich trzech 
zadaniach Zp1, Zp2, Zp3 (tab. 2). W każdym 
z tych zadań wyższą poprawnością charakteryzują 
się odpowiedzi udzielane na podstawie kartogra-
mów złożonych. Wyniki te potwierdzają drugą 
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części eksperymentu, przedstawia rycina 6. 
Analizę statystyczną wyników ankiety przeprowa-
dzono w podobny sposób, jak części testowej 
eksperymentu. Aby sprawdzić, czy kolejność roz-
wiązywania zadań miała wpływ na opinie studen-
tów, wyniki każdego z pytań ankiety uzyskane 
w dwóch turach badań porównano za pomocą 
testu chi-kwadrat. Osobno przeanalizowano 
wyniki dla kartogramu prostego i kartogramu 
złożonego i zestawiono je w tabeli 3. Oceny 
przyznane przez studentów dla dwóch form 
prezentacji – kartogramu prostego i kartogramu 
złożonego – porównano testem znaków. Wyniki 
tego testu, a także średnie rang policzone na 
podstawie ocen kartogramu prostego i kartogramu 
złożonego (na ich podstawie widać, która z form 
prezentacji uzyskała wyższe oceny) zawiera 
tabela 4. 

Wyniki ankietowej części eksperymentu nie są 
tak jednoznaczne jak części testowej. O ile w 
przypadku zadań testowych kolejność miała nie-
wielki wpływ na uzyskane wyniki (ten wpływ 
stwierdzono tylko w jednym zadaniu), o tyle wy-
niki części ankietowej zależne były w dość dużym 
stopniu od tego, w której turze badań zostały 
zebrane. Statystycznie istotne różnice w wyni-
kach pierwszej i drugiej tury badań stwierdzono 
w czterech pytaniach ankiety – dwóch w przypad-
ku kartogramu prostego i dwóch w przypadku 
kartogramu złożonego. 

Różnic statystycznie istotnych pomiędzy wyni-
kami zebranymi dla kartogramu prostego i złożo-
nego nie stwierdzono tylko w pierwszym pytaniu 
ankiety, które polegało na ocenie, czy mapy są 
interesujące czy mało interesujące. Porównywa-
ne formy prezentacji różnią się natomiast istotnie, 
zgodnie z opinią respondentów, pod względem 
wszystkich pozostałych kryteriów (tab. 4). Kar-
togram prosty oceniony został w sumie jako 
łatwiejszy w interpretacji, jednak o wyniku tym 
zadecydowały głównie opinie wyrażane przez 
tych studentów, którzy tę formę prezentacji czytali 
jako pierwszą. W przypadku, gdy kartogram 
prosty czytany był jako drugi, uzyskał oceny 
podobne do ocen kartogramu złożonego. Na 
wyniki tego pytania miała więc wpływ nie tylko 
forma prezentacji, ale również kolejność, w jakiej 
czytane były mapy. Kartogram złożony okazał się 
natomiast, zdaniem studentów, bardziej niety-
powym i jednocześnie ciekawszym sposobem 
przedstawiania zjawisk – w obu tych pytaniach 
(7.3 i 7.4) oceny kartogramu złożonego cha-
rakteryzują się wyższymi wartościami. Wpływ 
kolejności na wyniki pytania 7.3 przejawiał się w 

Tab. 3. Ankieta: różnice opinii wyrażonych w dwóch 
turach badań

pytanie 
test chi-kwadrat

KP KZ

7.1 p = 0,3329 p = 0,1649

7.2   p = 0,0061* p = 0,2530

7.3 p = 0,7735   p = 0,0497*
7.4 p = 0,5133 p = 0,5712

7.5 p = 0,1187 p = 0,6728

7.6   p = 0,0030* p = 0,0975

8 p = 0,6833   p = 0,0002*

KP – kartogram prosty
KZ – kartogram złożony
p – poziom istotności
* różnice istotne statystycznie na poziomie p<0,05

tym, że kartogram złożony został oceniony jako 
bardziej nietypowy w drugiej turze badań, a wiec 
wtedy, gdy czytany był jako druga forma prezen-
tacji. Można powiedzieć, że na tle kartogramu 
prostego wydawał się bardziej nietypowy niż 
wtedy, gdy studenci nie mieli takiego porównania. 
Wyższe oceny pod względem możliwości poka-
zania informacji o rozmieszczeniu zjawisk (py-
tanie 7.5) uzyskał kartogram prosty, kartogram 
złożony natomiast lepiej w opinii studentów 
pokazuje zależność zjawisk (7.6). Warto również 

Tab. 4. Ankieta: różnice opinii o kartogramach 
prostych (KP) i złożonych (KZ)

pyta-
nie 

średnia rang test znaków

KP KZ non-
ties v < V  p

7.1 124,0 112,7 58 37,9 p = 0,0878

7.2 135,5 100,6 76 31,6 p = 0,002*
7.3   80,9 158,0 88 93,2 p < 0,0001*
7.4 105,8 131,0 70 68,6 p = 0,0028*
7.5 131,5 104,8 70 30,0 p = 0,0013*
7.6   97,6 140,5 72 75,0 p < 0,0001*
8        test chi-kwarat      p < 0,0001*

non-ties – liczba par pomiarów, których różnica jest 
różna od zera
 v<V – % przypadków, w którym ocena kartogramu 
złożonego jest wyższa od oceny kartogramu 
prostego, 
p – poziom istotności
* różnice istotne statystycznie na poziomie p<0,05
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zauważyć, że w przypadku tego drugiego pytania 
oceny kartogramu prostego w drugiej turze badań 
były niższe niż w pierwszej.

Ostatnie pytanie ankiety (8) dotyczyło opinii 
respondentów o tym, czy na mapach wykorzysta-
nych w eksperymencie łatwiej jest czytać roz-
mieszczenie czy zależność zjawisk. W przypadku 
kartogramu prostego zdecydowana większość 
respondentów (prawie 90%) uznała, że łatwiej 
jest czytać rozmieszczenie zjawisk. Opinie 
na temat kartogramu złożonego były bardziej 
zróżnicowane. Mogło to wynikać z faktu, że kar-
togram złożony jest formą prezentacji, która 
z założenia umożliwia czytanie zarówno rozmiesz-
czenia jak i zależności zjawisk. Studenci przyzna-
wali również, że niezależnie od formy prezentacji, 
zależność zjawisk trudniej jest im interpretować 
niż rozmieszczenie. 

W tym pytaniu ankiety respondenci poproszeni 
zostali o uzasadnienie swojego wyboru – te 
pisemne komentarze dostarczają wielu cieka-
wych informacji na temat czytelności obu karto-
gramów. W przypadku kartogramu prostego 
przeważająca większość respondentów uzasad-
niała opinię, że na mapach tych łatwiej jest czytać 
rozmieszczenie zjawisk. Najczęściej przytaczany 
argument był taki, że rozmieszczenie zjawisk 
można ocenić na podstawie tylko jednej mapy, 
zaś czytanie zależności wymaga porównywania 
dwóch map. Powszechnie uznawano, że od-
czytywanie informacji z jednej mapy jest prostsze 
niż porównywanie dwóch map. Ta druga czynność, 
zdaniem studentów, sprawia trudności, wymaga 
skupienia uwagi i zajmuje dużo czasu. Ponadto, 
aby porównać dwie mapy, trzeba „przeskakiwać 
wzrokiem z jednej mapy na drugą”, a wówczas 
„istnieje większe prawdopodobieństwo, że 
popełni się błąd”. Rozmieszczenie zjawisk na-
tomiast, zdaniem respondentów, pokazane jest 
na kartogramie prostym jasno, wyraźnie i jest 
widoczne na pierwszy rzut oka. 

W przypadku kartogramu złożonego, wypowie-
dzi o tym, że łatwiej jest czytać rozmieszczenie 
zjawisk, dominowały w pierwszej turze badań, 
a  więc wtedy, gdy kartogram złożony czytany był 
jako pierwsza forma prezentacji. Swoje zdanie 
studenci najczęściej uzasadniali w ten sposób, 
że czytanie rozmieszenia ułatwiają zastosowane 
na mapie barwy, które są czytelnie objaśnione 
w legendzie. Łatwo jest więc odczytać, jakie 
wartości zjawiska odpowiadają barwie konkretnej 
jednostki na mapie. Nikt nie zwrócił jednak uwagi 
na to, że zorientowanie się w ogólnym roz-
mieszczeniu zjawiska na całej mapie nie jest już 

takie proste, co wykazały wyniki testowej części 
eksperymentu. Opinie o tym, że na kartogramie 
złożonym łatwiej jest czytać zależność zjawisk, 
były raczej rzadkie w pierwszej turze, natomiast 
dominowały w drugiej turze badań. Zdecydowa-
nie częściej wypowiadały je więc osoby, które 
najpierw czytały kartogram prosty i w momencie 
czytania kartogramu złożonego mogły już 
porównać obie formy prezentacji. Osoby te swój 
wybór najczęściej uzasadniały w ten sposób, że 
kolory na mapie przedstawiają oba zjawiska na 
raz, a więc ich zależność, zaś odczytywanie 
rozmieszczenia jest trudniejsze dlatego, że 
jednemu przedziałowi wartości przypisane są aż 
trzy wydzielenia barwne. Ze względu na czytel-
ność informacji o zależności, z bardzo pozytywną 
oceną spotkał się sposób konstrukcji legendy 
kartogramu złożonego i zastosowany system 
barw. Wyrażane były następujące opinie: „po-
łączenie dwóch barw daje ciekawy efekt”, „zależ-
ności są bardzo czytelne dzięki mieszance barw”, 
„zestawienie kolorów jest nadzwyczaj udane, po 
jednym zerknięciu w legendę można zapamiętać, 
co oznacza dany kolor”. Powszechne było twier-
dzenie, że legenda dobrze objaśnia zależności 
i  jest przystosowana do czytania właśnie takiej 
informacji. 

W drugiej turze badań studenci w swoich opi-
niach często porównywali obie formy prezentacji. 
Najczęściej przyznawali, że kartogram prosty 
czyta się łatwiej i szybciej niż kartogram złożony 
i że jest on bardziej odpowiedni do przedstawiania 
rozmieszczenia, kartogram złożony natomiast 
czyta się dłużej i „wymaga to większego sku-
pienia”, ale mimo to „mapa ta w łatwiejszy sposób 
przedstawia zależności między zjawiskami”. Przy 
okazji uzasadnienia wyboru, czy łatwiej jest 
czytać rozmieszczenie czy zależność zjawisk, 
niektórzy respondenci formułowali również bar-
dziej ogólne opinie na temat kartogramu zło-
żonego, np. że mapy te są trochę niekonwen-
cjonalne, zmuszają do myślenia i szkoda, że 
spotyka się je niezbyt często. Zdarzały się jednak 
również opinie mniej pozytywne – ten sposób 
prezentacji uznawany był za słabo czytelny lub 
generalnie się nie podobał.

5. Dyskusja

Rezultat przeprowadzonego eksperymentu 
różni się zasadniczo od dotychczasowych poglą-
dów na temat percepcji kartogramów złożonych. 
Tak, jak przypuszczano, ta forma prezentacji 
umożliwia poprawną interpretację zależności 
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zjawisk i pod tym względem sprawdza się lepiej 
niż kartogramy proste. Tę prawidłowość potwie-
rdziły wyniki wszystkich trzech zadań testowych, 
dotyczących szczegółowego, pośredniego i ogól-
nego poziomu percepcji mapy. Podstawową 
zaletą kartogramu złożonego wydaje się moż-
liwość dobrego uwidocznienia obszarów o ścisłej 
zależności zjawisk. Czytanie tej informacji nie 
sprawiało respondentom trudności zapewne 
dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu barw 
w legendzie – klasy świadczące o ścisłej zależ-
ności zjawisk, leżące na przekątnej legendy, 
zostały wyróżnione barwą szarą. Wyniki zadania 
Zp3a potwierdzają, jak łatwo jest interpretować 
tę informację na tak opracowanym kartogramie 
złożonym.

Zastanawiająca jest natomiast niższa popraw-
ność odpowiedzi udzielanych w drugiej części 
tego zadania Zp3 (zwłaszcza w pierwszej turze 
badań). Wydawać się mogło, że skala barw 
zastosowana w legendzie kartogramu złożonego 
równie dobrze wyróżnia klasy leżące na przekąt-
nej legendy, jak i klasy świadczące o dużych 
odchyleniach od zależności, położone w rogach 
legendy. Bliższa analiza błędów, jakie popełniali 
respondenci w tej części zadania, przekonuje 
o tym, że uzyskane wyniki nie przeczą dobrej 
czytelności zastosowanego układu barw na kar-
togramie złożonym. Respondenci nie popełniali 
bowiem błędów polegających na niepoprawnym 
czytaniu legendy. O małej poprawności odpowie-
dzi zadecydowała tutaj niewłaściwa interpretacja 
pojęcia zależności. 

Wszystkie zadania polegające na czytaniu 
zależności, w tym nawet całkiem łatwe zadanie 
polegające na porównaniu wartości dwóch zja-
wisk w pojedynczych jednostkach odniesienia, 
okazały się trudniejsze do rozwiązania na podsta-
wie kartogramów prostych,. Źródłem błędów były 
prawdopodobnie trudności, jakie sprawiało stu-
dentom rozróżnienie poszczególnych stopni skal 
barw (zwłaszcza w ich środkowej części) a także 
fakt, że na każdym z pary kartogramów prostych 
zastosowana została inna skala barw. W swoich 
wypowiedziach w ankietowej części badań res-
pondenci zwracali uwagę, że porównywanie map, 
na których zastosowano różne barwy, sprawia im 
trudności. Porównywanie kartogramów prostych 
na pewno ułatwiłoby zastosowanie takiej samej 
skali barw na obu mapach, trudno jednak 
oczekiwać, aby takie rozwiązanie można było 
stosować w praktyce. Z kolei zaznaczenie re-
gionów o określonych wartościach, którymi cha-
rakteryzują się jednocześnie oba przedstawione 

zjawiska, wydaje się zupełnie nieodpowiednim 
sposobem interpretacji tej formy prezentacji, o 
czym świadczą problemy z prawidłowym zro-
zumieniem i rozwiązaniem takiego zadania. 

Interpretując wyniki uzyskane w zadaniach 
dotyczących czytelności informacji o zależności 
zjawisk warto wspomnieć, że eksperyment pole-
gający na czytaniu ogólnej informacji o zależności 
na kartogramach prostych i złożonych przeprowa-
dziła ponad 25 lat temu J. Olson (1981). Uzyskane 
wówczas wyniki dla kartogramu złożonego nie 
były zadowalające. Prawdopodobnie zade-
cydowała o tym słaba czytelność kartogramów 
Biura Spisowego, które wykorzystywano w tych 
badaniach, choć nie bez znaczenia był również 
sposób przeprowadzenia eksperymentu. Zadanie 
respondentów polegało na ocenie względnego 
podobieństwa przedstawionych na mapach zja-
wisk, a więc wymagało oszacowania siły związku 
łączącego zjawiska. Wydaje się, że ten sposób 
czytania kartogramów rzadko stosuje się w rze-
czywistości, a informacją, którą dobrze uwidacznia 
kartogram złożony, jest raczej przestrzenne zróż-
nicowanie zależności. 

Ciekawym wnioskiem z przeprowadzonego 
eksperymentu jest dość dobra czytelność karto-
gramów złożonych pod względem szczegóło-
wej informacji o rozmieszczeniu zjawisk. Nie 
stwierdzono bowiem istotnych różnic w popraw-
ności czytania rozmieszczenia zjawisk na karto-
gramach prostych i złożonych na dwóch pozio-
mach percepcji – szczegółowym i pośrednim. 
Zadecydowało o tym zapewne zastosowanie na 
kartogramie złożonym dobrze skonstruowanej 
skali barw i ograniczenie liczby klas do 9 (3×3), 
dzięki czemu respondenci nie mieli trudności w 
odnalezieniu odpowiedniego wydzielenia barwne-
go w legendzie mapy. Warto wspomnieć, że takie 
problemy pojawiły się w badaniach przeprowa-
dzonych w latach 1980-tych przez H. Weinera 
i C.M. Francoliniego, którego uczestnicy, roz-
wiązując podobne zadanie dotyczące szczegóło-
wego poziomu percepcji, popełnili znacznie 
więcej błędów w przypadku kartogramu złożone-
go. Przyczyną tych błędów musiały być niepo-
prawne rozwiązania graficzne stosowane na
mapach Biura Spisowego, które wykorzystano 
w tym eksperymencie.

Warto zwrócić uwagę na błędy popełniane 
przez studentów w przypadku kartogramów pro-
stych, na których odczytywanie wartości pojedyn-
czych zjawisk w poszczególnych jednostkach 
odniesienia z zasady nie powinno sprawiać trud-
ności. Okazało się, że problem stanowi prawidło-
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we rozróżnienie wydzieleń w środkowej części 
skal barwnych (środkowe klasy wartości), o czym 
studenci wspominali w komentarzach do os-
tatniego pytania ankiety. Błędów takich można by 
uniknąć, stosując skale, w których lepiej roz-
różnialne byłyby poszczególne odcienie barw. To, 
że takie rozwiązanie wpływa na lepszą czytelność 
kartogramów prostych, udowodniono już eks-
perymentalnie (J. Mersey 1990, C.A. Brewer 
i współautorzy 1997). W przypadku czytania roz-
mieszczenia na pośrednim poziomie szczegóło-
wości, dość niespodziewanie źródłem błędów na 
kartogramach prostych okazało się wykonanie 
zadania, polegającego na zaznaczeniu regionu 
składającego się z jednostek należących do 
dwóch najwyższych klas wartości. Wizualne 
sumowanie sąsiednich klas kartogramu prostego 
wydaje się dość naturalnym sposobem inter-
pretowania tej formy prezentacji. Okazało się 
jednak, że może sprawiać trudności niektórym 
czytelnikom.

Zadanie polegające na czytaniu rozmieszcze-
nia na pośrednim poziomie szczegółowości 
wydawało się znacznie trudniejsze w przypadku 
kartogramu złożonego. Tak, jak można było ocze-
kiwać, sprawiało ono kłopot uczestnikom badań 
i miało wpływ na poprawność udzielanych od-
powiedzi; w tym zadaniu była ona niższa w przy-
padku kartogramu złożonego. Różnice te nie są 
jednak istotne statystycznie, można stwierdzić 
jedynie, że istnieje tendencja do tego, że kar-
togram prosty interpretowany jest bardziej po-
prawnie niż kartogram złożony, nie jest to jednak 
udowodniona zależność. Nie ulega natomiast 
wątpliwości, że kartogram prosty jest lepszą 
formą prezentacji ogólnej informacji o rozmiesz-
czeniu zjawisk, trudno natomiast oczekiwać, aby 
ta informacja była prawidłowo czytana na kar-
togramie złożonym. 

Również wyniki ankiety, w której zebrano opinie 
respondentów na temat obu badanych form 
prezentacji, częściowo potwierdzają hipotezy 
badawcze. Nie są one jednak tak jednoznaczne, 
jak wyniki testu, ponieważ w znacznym stopniu 
miała na nie wpływ kolejność, w jakiej czytane 
były obie formy prezentacji. Ważnym czynnikiem, 
który wpływał na ocenę obu kartogramów było 
to, czy respondenci, wyrażając swoje opinie, mieli 
porównanie z drugą formą prezentacji, z którą 
zapoznali się w poprzedniej turze badań. Możliwe 
jest również, że do udziału w drugiej turze badań 
podchodzili z mniejszym zainteresowaniem, po-
nieważ wymagano od nich ponownego rozwią-
zania tych samych zadań i udzielenia odpowiedzi 

na te same pytania. Warto jednak podkreślić, że 
uzyskane wyniki są do pewnego stopnia podobne 
do rezultatów jednego z eksperymentów, które 
przeprowadziła J. Olson (1981) – również wtedy 
kartogram złożony oceniony został jako trudniej 
czytelna, ale jednocześnie ciekawsza forma 
prezentacji. 

Na zakończenie tego komentarza do rezultatów 
eksperymentu należy również wspomnieć, że 
oprócz kolejności, która była jedną ze zmiennych 
niezależnych, w trakcie badań kontrolowano 
również inne czynniki, które mogły mieć wpływ 
na uzyskiwane wyniki. Były to złożoność graficz-
na i korelacja przedstawianych zjawisk. Gdyby 
opracowane na potrzeby badań mapy charakte-
ryzowały się inną (np. wyższą) złożonością lub 
łączyła je inna zależność (np. słaba lub negatyw-
na), być może uzyskanoby inne wyniki. Wpływ 
złożoności oraz wielkości korelacji na czytelność 
kartogramów złożonych jest zagadnieniem do-
tychczas bliżej nie poznanym. Na wyniki uzyska-
ne w badaniach czytelności kartogramów znaczą-
cy wpływ może mieć również doświadczenie 
odbiorców w posługiwaniu się mapami statystycz-
nymi. Różnice w wynikach uzyskanych w dwóch 
turach badań, które wystąpiły w jednym z zadań 
testowych, świadczą o słuszności tego przy-
puszczenia. Na podstawie uzyskanych wyników 
można wnioskować o umiejętnościach, jakie mają 
studenci rozpoczynający studia geograficzne.
Prawdopodobnie inaczej kształtowałyby się one 
w przypadku innych grup użytkowników, np. 
uczniów szkół średnich, osób nie związanych 
z  naukami geograficznymi lub, wręcz przeciwnie,
użytkowników posiadających doświadczenie 
geograficzne i posługujących się na co dzień
mapami statystycznymi.

6. Eksperyment na Uniwersytecie 
Wileńskim

Potwierdzeniem wyników uzyskanych w omó-
wionym eksperymencie były badania z udziałem 
studentów Uniwersytetu Wileńskiego, przeprowa-
dzone w ramach współpracy, która nawiązana 
została pomiędzy Centrum Kartografii i Katedrą
Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego. Kwes-
tionariusz badawczy, przygotowany przez autorkę 
tego artykułu, w całości przetłumaczony został 
na język litewski5 . W eksperymencie wzięło udział 
10 studentów I roku studiów geograficznych,

5 Serdecznie dziękuję za przygotowanie i przeprowadzenie badań 
panu prof. dr. hab. Algimantasowi Česnulevičiusowi.
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którzy rozwiązali zadania dotyczące zarówno 
kartogramów prostych i jak i złożonych. Była to 
więc podobna grupa respondentów jak w ba-
daniach warszawskich. Co prawda nie jest to 
próba wystarczająca, aby wyciągać na jej pod-
stawie wiążące wnioski, warto jednak przytoczyć 
uzyskane wyniki. We wszystkich zadaniach 
testowych, polegających na czytaniu informacji 
o rozmieszczeniu zjawisk, wyższą poprawnością 
charakteryzują się odpowiedzi udzielane na 
podstawie kartogramów prostych, zaś w przy-
padku zadań polegających na czytaniu informacji 
o zależności zjawisk – odpowiedzi udzielane na 
podstawie kartogramu złożonego. Jest to wynik 
zgodny z prawidłowością stwierdzoną w ba-
daniach na Uniwersytecie Warszawskim, która 
potwierdza obie hipotezy badawcze. Również 
opinie wyrażone w części ankietowej są podobne 
do rezultatów ankiety przeprowadzonej wśród 
studentów z Warszawy. Kartogram złożony oce-
niony został jako trudniejsza w interpretacji, ale 
jednocześnie bardziej nietypowa i ciekawsza 
forma prezentacji. Studenci z Wilna ocenili rów-
nież, że kartogram prosty lepiej pokazuje roz-
mieszczenie zjawisk, a kartogram złożony – 
zależność zjawisk. Na kartogramie prostym za 
lepiej czytelną informację większość studentów 
uznała rozmieszczenie zjawisk, opinie na temat 
kartogramu złożonego w przypadku tego pytania 
były zróżnicowane, przy czym najwięcej osób 
uznało, że czytanie rozmieszczenia i zależności 
sprawia im podobne trudności.

7. Wnioski 
 
Wyniki przeprowadzonych badań eksperymen-

talnych świadczą o tym, że forma prezentacji 
kartograficznej (kartogram prosty lub kartogram
złożony) ma wpływ na czytelność zarówno in-
formacji o rozmieszczeniu jak i o zależności 
zjawisk. Lepiej czytelną formą prezentacji pod 
względem ogólnej informacji o rozmieszczeniu 
zjawisk jest kartogram prosty. Ta forma prezenta-

cji jest również lepiej oceniana przez użytkowni-
ków pod względem możliwości pokazania roz-
mieszczenia zjawisk. Możliwości poprawnego 
czytania szczegółowej informacji o rozmieszcze-
niu są natomiast podobne w przypadku obu 
porównywanych rodzajów kartogramu. Z kolei 
kartogram złożony jest lepiej czytelną formą pre-
zentacji pod względem informacji o zależności 
zjawisk na każdym z poziomów uogólnienia tej 
informacji – szczegółowym, pośrednim i ogólnym. 
Jest on również lepiej oceniany przez samych 
użytkowników pod względem możliwości po-
kazania tej informacji. Trzeba jednak pamiętać, 
że poprawność czytania zależności na ogólnym 
poziomie percepcji może być zależna nie tylko 
od formy prezentacji, ale również od umiejętności 
i doświadczenia użytkowników w zakresie 
interpretowania zależności zjawisk. 

Uzyskane wyniki weryfikują dotychczasowe
poglądy kartografów na temat kartogramu złożo-
nego, który uznawany był za trudno czytelną 
formę prezentacji. Warunkiem dobrej czytelności 
kartogramów złożonych jest stosowanie popraw-
nie skonstruowanej skali barw i ograniczenie 
liczby klas. Do częstszego stosowania kartogra-
mów złożonych w praktyce mogą zachęcić rów-
nież opinie wyrażane przez użytkowników – część 
z nich uznała, że nie są one trudniejsze w inter-
pretacji od kartogramów prostych; większość 
oceniała je jako ciekawszą formę prezentacji. 

Wyniki eksperymentu dają podstawę do potwier-
dzenia przypuszczeń, dotyczących zakresu 
zastosowania kartogramów prostych i złożonych. 
Kartogram prosty jest formą prezentacji odpowied-
nią do przedstawiania rozmieszczenia pojedyn-
czych zjawisk, proces porównywania tych map 
może być zaś źródłem błędów w ocenie za-
leżności. Możliwość bardziej poprawnej inter-
pretacji tej informacji stwarza kartogram złożo-
ny. Jest to dobra alternatywa dla kartogramów 
prostych wtedy, gdy celem prezentacji jest uwi-
docznienie przestrzennego zróżnicowania zależ-
ności zjawisk.
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K e y w o r d s:  one-variable choropleth map, two- 
-variable choropleth map, map reading, geographical 
relationship

Two-variable choropleth method allows to present 
two different quantitative variables on the same map. 
The purpose of such mapping technique is to visualize 
geographic relationship. Readers’ perception is con-
sidered to be an important limitation of two-variable 
choropleth maps. The negative opinion about the 
effectiveness of this form of presentation is based on 
maps published in the 1970s by the U. S. Bureau of 
the Census. Poor readability of Census maps results 
from an inappropriate graphic representation and it was 
evidenced experimentally (J. Olson 1981). In order to 
check if properly designed two-variable chorpleth maps 
can be well understood by their readers, an experimental 
test was conducted, in which the effectiveness of one-
variable and two-variable solution was compared. It was 
checked if one-variable maps are more appropriate to 
show spatial distribution and if two-variable maps make 
the geographic relationship easier to interpret.

The participants were 128 students of geography at 
Warsaw University. They performed different typical 
map-reading tasks on one-variable and two-variable 
choropleth maps. The students were divided into two 
groups. Each student performed the test twice, each 
time using a different type of maps – the first group
worked with one-variable maps first, the second group
worked with two-variable maps first. In order to design

Effectiveness of one-variable and two-variable choropleth maps – an experimental research

S u m m a r y

comprehensive two-variable maps a complementary 
color scheme, proposed by J.R. Eyton (1984), was 
used and number of classes was limited to 9 (3×3). 
The maps created for experiment looked like the actual 
census maps. The test consisted of six tasks. The 
students were asked to extract from maps information 
about distributions (tasks Rp1, Rp2, Rp3) and varia-
bles relationship (tasks Zp1, Zp2, Zp3). Questions 
were asked about specific as well as about general
information; they referred to individual enumeration 
units, regions and whole maps. As a test result the 
percentage of correct responses was calculated. At the 
end of the experiment students expressed their opinions 
and preferences about both types of maps. 

The results of this experiment verify opinion about poor 
readability of two-variable choropleth maps. Students 
were more accurate in reading spatial distribution on 
one-variable maps (especially the general pattern) 
and in reading spatial relationship (at every level of 
perception) on two-variable maps. They found two-
variable maps a little bit more difficult to interpret but
this form of presentation seemed more unusual and 
interesting. They found also that one-variable solution 
is more appropriate to read distribution and two-variable 
solution – to read variables relationship. These results 
showed that two-variable maps, if properly designed, 
can be quite properly interpreted by map readers and 
can be useful in visual exploration of geographical data, 
especially when the relationship between phenomena 
is crucial.

Translated by author
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Читаемость простых и сложных картограмм – экспериментальные исследования

Р е з ю м е

Сложная картограмма это такой метод изобра-
жения, который даёт возможность представить 
одновременно величины двух географических 
явлений в границах выделенных на карте тер-
риториальных единиц. Сочетание информаций о 
разных явлениях на одной карте имеет целью 
лучшее показание их взаимовязей. На пути прак-
тического применения сложной картограммы стоят 
проблемы перцепционного характера. Из-за вопроса 
неправильных с графической точки зрения раз-
работок US Bureau of the Census, опубликованных 
в 1970-тых годах, закрепилось в среде картографов 
убеждение, что это трудно читаемая форма изо-
бражения и что само понятие её смысла может 
являться проблемой для заурядного потребителя. 
Чтобы проверить, разрешит ли применение пра-
вильных графических решений улучшить читаемость 
сложной картограммы, был проведён собственный 
эксперимент. Его целью было сравнение читаемости 
двух видов картограмм – простых и сложных. В этих 
исследованиях было проверено, зависит ли чи-
таемость информации о размещении и зависи-
мости явлений от того, в какой картографической 
форме она представлена, т.е. является ли простая 
картограмма более соотвествующим методом для 
изображения размещения явлений, а сложная 
картограмма – если только будет безошибочно 
разработана – облегчает интерпретацию взаи-
мовязей явлений.

В эксперименте приняло участие 128 студентов 
первого курса географического факультета Вар-
шавского университета. Исследования проведены 
были дважды. В первом туре исследований поло-
вина участников решала задачи на основе пары 
простых картограмм, вторая половина – на основе 
сложной картограммы; во втором туре опытов – на 
оборот. Карты, составленные для нужд эксперимента, 
были фиктивными. На сложных картограммах число 

классов ограничено до 9 (3×3) и применено систему 
расцветки, предложенную Ж.Р. Эитоном (J.R. Eyton 
1984). Тест, проверяющий читаемость картограмм, 
состоял из шести заданчей, которые заключались 
в чтении информации о размещении явлений 
(задачи Rp1, Rp2, Rp3) и о взаимовязи явлений 
(задачи Zp1, Zp2, Zp3). Задачи имели три уровня 
подробности – вопросы на детальном уровне 
касались отдельных единиц относимости карто-
грамм, вопросы на среднем уровне относились к 
регионам, а вопросы на общем уровне требовали 
от читателя перцепции всей карты. Как результат 
теста отмечено безошибочность ответа. В заклю-
чении опыта участники заполнили анкету, в которой 
выразили своё мнение на тему карт, использованых 
в тестовой части эксперимента.

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что выбор формы изображения (простой карто-
граммы или сложной картограммы) имеет влияние 
на читаемость как информации о размещении, так 
и о взаимовязи  представляемых явлений. Простая 
картограмма лучше читаема с точки зрения общей 
информации о размещении явлений, зато сложная 
картограмма – с точки зрения информации о взаи-
мовязи явлений на каждом из трёх уровней по-
дробности – детальном, среднем и общем. По мне-
нию студентов сложные картограммы являются чуть 
труднейшие в интерпретации, но одновременно этот 
способ изображения явлений более интересный 
и не типичный. Студенты оценили также, что прос-
тые картограммы лучше показывают размещение 
явлений, а сложная картограмма – зависимость 
явлений. Эти результаты заставляют пересмотреть 
существующие до сих пор взгляды картографов на 
тему сложной картограммы; убеждают в том, что она 
является хорошей альтернативой для простых 
картограмм, когда цель изображения это показать 
зависимость рассматриваных явлений.

Перевод Р. Толстикова


