
Geocaching 



Co to jest ten geocaching? 

Geocaching jest to zabawa w poszukiwanie 

skarbów za pomocą odbiornika GPS.  

 

Ideą przewodnią jest znalezienie ukrytego 

wcześniej w terenie pojemnika (nazywanego 

"geocache") i odnotowanie tego faktu  

na specjalnej stronie internetowej.  



Geocaching jest zabawą międzynarodową 

kierowaną do poszukiwaczy przygód w 

każdym wieku.  

 

Jej uczestnicy utrzymują ze sobą kontakty  

i organizują cykliczne spotkania.  

Ważna jest również dla nich ochrona 

środowiska. 

 



GPS 

 Co to jest ? 

 Historia powstania 

 Zasada działania 

 Poziomy dokładności GPS 

 Przykłady zastosowań  



GPS 

 
 Jeden z systemów nawigacji satelitarnej, 

stworzony przez Departament Obrony Stanów 

Zjednoczonych, obejmujący swoim zasięgiem 

całą kulę ziemską.  

 

 Zadaniem systemu jest dostarczenie 

użytkownikowi informacji o jego położeniu 

oraz ułatwienie nawigacji po terenie. 

 
 



GPS - historia powstania 

 1974-1979 - faza testu systemu GPS 

 

 1994 – osiągnięcie pełnej zdolności 

operacyjnej 

 

 2000 – zniesienie sygnału zakłócającego 

SA (zwiększenie dokładności odczytu 

pozycji)- był dostępny wyłącznie dla 

wojska 

 



Moduły GPS 

GPS składa się z trzech modułów:  

 segmentu kosmicznego – satelitów 

okrążających Ziemię 

 

 segmentu kontroli – stacji kontrolujących  

i monitorujących 

 

 segmentu użytkownika – odbiorników 

GPS: wojsko oraz użytkownicy cywilni 

 



Segment kosmiczny 
 
 31 satelitów (24 aktywne + 7 zapasowych) 

 

 6 orbit kołowych , po 4 satelity na orbicie 
 

 Wysokość orbity - 20200 km 
 

 Kąt nachylenia orbity do płaszczyzny 

równika - 55 0  
 

 Czas obiegu - ok. 11godz. 57 min 58.3 

sekund 





Segment kontroli 
 Główna Stacja Monitorująca – Baza sił 

powietrznych Falkon w Colorado Springs 

 Stacje monitorujące: Hawaje, Diego Garcia, 
Ascesion, Kwajalein 

Stacje monitorujące przesyłają informacje do 
stacji głównej, gdzie wyliczane są efemerydy 

(parametry orbit) i poprawki zegarów satelitów 

 



Segment użytkownika 

 Użytkownicy wojskowi 

i cywilni 

 Nawigacja 

 Pomiary 

 Wyznaczanie pozycji 

 Transfer czasu 

 



Zasada działania GPS 

Istotą wyznaczenia pozycji z wykorzystaniem 

systemu nawigacji satelitarnej jest obliczenie 

tzw. pseudo-odległości obserwatora 

(anteny odbiornika) do poszczególnych 

satelitów o ściśle określonych orbitach. 

Odbywa się to poprzez wyznaczenie 

opóźnienia  sygnału wysłanego przez 

satelitę do anteny odbiornika.  

 



Zasada wyznaczania pozycji 

obserwatora na podstawie 

pomiaru pseudo odległości 

Część wspólna dwóch sfer - okrąg 

Część wspólna trzech sfer – dwa punkty 



 Znana odległość od satelity lokuje odbiornik 
na sferze o promieniu równym wyznaczonej 
odległości.  

 

 Znana odległość od dwóch satelitów lokuje 
odbiornik na okręgu będącym przecięciem 
dwóch sfer.  

 

 Kiedy odbiornik zmierzy odległości od trzech 
satelitów, istnieją tylko dwa punkty, w których 
może się on znajdować. 

 

 Czwarty satelita pozwala obliczyć poprawkę 
zegara odbiornika  
i jednoznacznie określić pozycję odbiornika 
(długość i szerokość geograficzna  
oraz wysokość). 
 



GPS – układ współrzędnych 

Global Positioning System)-  Globalny 
System Pozycjonowania – system satelitarny 
służący do szybkiego wyznaczenia pozycji 
obserwatora (anteny) w globalnym układzie 
odniesienia (WGS84). Stworzony i zarządzany  
przez Departament Obrony USA, 
udostępniany do zastosowań cywilnych 
 

W geocachingu przyjęło się używać 
współrzędnych geograficznych w układzie 

WGS-84 i taki powinien być ustawiony  
w odbiorniku GPS.  



System zapisu współrzędnych 

 Współrzędne geograficzne danego 

punktu to jego długość i szerokość 

geograficzna używane w celu określenia 

jego pozycji, wyrażone w stopniach, 

minutach i sekundach.  

 

1° = 60' = 3600'' 



Stosuje się trzy powszechne formaty zapisu 
współrzędnych geograficznych:  

 

 hddd.dddddº - stopnie dziesiętne 
 

 hdddº mm.mmm' - stopnie i minuty 
dziesiętne - najczęściej używane w 
zabawie geocache 
 

 hdddº mm' ss.s" - stopnie, minuty i sekundy 
dziesiętne - używane ogólnie w nawigacji, 
głównie nawigacji morskiej 

 



GPS - zastosowanie 
 Geodezja - precyzyjne określanie 

współrzędnych geodezyjnych 

 Kolejnictwo - kierowanie ruchem 
pociągów 

 Ochrona środowiska 

 Służby mundurowe np. wojsko, policja 

 Ratownictwo 

 Leśnictwo 

 Rolnictwo 

 Transport drogowy 

 Lotnictwo 

 Rekreacja- Geocaching 



Dokładność GPS 

 ASG-EUPOS (Aktywna Sieć Geodezyjna 

EUPOS)  - składa się z 100 stacji permanentnych, 

zlokalizowanych w instytucjach naukowych  

oraz w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej na obszarze całego kraju,  

ze średnią odległością 70 km. 

  

System ASG-EUPOS jest w pełni funkcjonalny od 

czerwca 2008 roku.  



Sprzęt GPS  

 Odbiorniki GPS w telefonach komórkowych 
 

 Turystyczne 
 

 Odbiorniki GPS do nawigacji samochodowej 
 

 Odbiorniki GPS do geodezji oraz zastosowań 

GIS 
 

 Ceny od 100 do ponad 20 000 tys. zł 

 

 

 



Przykładowe urządzenia GPS 

Garmin eTrex® 10 

 Praca baterii do 25 h 

 Wodoszczelny 

 Prosty w obsłudze 

 Dedykowane funkcje  

do Geocachingu 

 

Zgodność z satelitami GPS i GLONASS 

umożliwia szybsze ustalanie pozycji 

 

 



 
 Garmin eTrex® 30 

 Lepsza rozdzielczość wyświetlacza 

 Możliwość dodawania map 

 Możliwość używania kart z danymi 

 Automatyczne wyznaczanie trasy 

 Elektroniczny kompas 



Trimble Juno 5  

 

 Wyznaczanie współrzędnych  z 

dokładnościami od 2m do 4m 

 Może pełnić funkcję Smartfona 

 Aparat fotograficzny 8 mpx 



Motorola  ES400 

 Odporny na upadki, nadaje się do 

 pracy w terenie, wytrzymała bateria 

 Wbudowany biometryczny czytnik linii 

papilarnych 

 Zaawansowany ergonomiczny design 



Alternatywy dla GPS  

- GLONASS 

Globalny System Nawigacyjny GLONASS - 

podobnie jak GPS, z tą różnicą, że 

właścicielem systemu są siły zbrojne Rosji. 

Istnieją także różnice techniczne.  

System składa się z 24 (docelowo) satelitów 

rozmieszczonych na trzech orbitach 

kołowych o promieniu ok. 19100 km.  



Płaszczyzna orbit nachylona jest do 

płaszczyzny równika pod kątem 64,8 

stopnia. Czas obiegu satelity wokół Ziemi 

wynosi ok. 11 godzin i 15 minut.  

Glonass nie osiągnął pełnej sprawności z 

uwagi na nie skompletowaną konstelację 

satelitów. W chwili obecnej na orbitach 

jest 22 aktywnych satelitów. 

 



Alternatywy dla GPS 

- GALILEO 

  „cywilny” system nawigacji satelitarnej, 

firmowany przez UE 

 

 2005 rok – wystrzelono pierwszego satelitę 

 

 2008 rok – planowane było uruchomienie 

systemu 

 
 



Docelowo – segment globalny: 

 

• 30 satelitów na trzech orbitach (w tym 3 

zapasowe) 

• 2 centra kontrolne, zlokalizowane na 

terenie Europy (GALILEO Control Centers) 

• Światowa sieć stacji Up-link – transfer 

danych do i od satelitów 

• Stacje nadzoru – rozmieszczone na całym 

globie, monitorują jakość sygnału 

 



Mapy interaktywne 

(Geoportale) 

 Przykłady geoportali  

(Google Maps, Geoportal.gov.pl) 

 

 Wykorzystanie w życiu codziennym   



GIS  

System Informacji Geograficznej (GIS, ang. 

Geographic Information System) – system 

informacyjny służący do wprowadzania, 

gromadzenia, przetwarzania oraz 

wizualizacji danych geograficznych, 

którego jedną z funkcji jest wspomaganie 

procesu decyzyjnego.  

 



Każdy system GIS składa się z:  

 bazy danych geograficznych 

 sprzętu komputerowego 

 oprogramowania 

 twórców i użytkowników GIS 

 

W przypadku, gdy System Informacji 

Geograficznej gromadzi dane opracowane 

w formie mapy wielkoskalowej (tj. w skalach 

1:5000 i większych), może być nazywany 

Systemem Informacji o Terenie (LIS, ang. Land 

Information System). 



Wykorzystanie systemów GIS  

 System Ewidencji Działek Rolnych- ARiMR 

 Systemy Osłony Przeciwpowodziowej 

 System informacji przestrzennej Lasów 

Państwowych (SILP) 

 System NATURA 2000  

 Miejskie, powiatowe i wojewódzkie 

systemy informacji geograficznej 

 Nawigacja samochodowa 



Co to jest ten geocaching? 

 Sposób na dobrą zabawę 

 Ciekawą przygodę  

 Nowa forma turystyki 



Czym jest geocaching 
 Geocaching jest grą terenowa użytkowników 

GPS polegająca na poszukiwaniu "skarbów" 
ukrytych przez jej innych uczestników. 
Poszukiwane skarby, tzw. skrzynki to 
odpowiednio zabezpieczone, wodoszczelne 
pojemniki, zawierające drobne upominki oraz 
dzienniki, w których kolejni znalazcy 
odnotowują swoje odkrycia. Współrzędne 
miejsc, w których ukryte są skrzynki, ich opisy 
oraz instrukcje niezbędne do ich znalezienia 
dostępne są w internetowej bazie skrzynek np. 
na stronie http://www.geocaching.com/. 



Czym jest geocaching 

 Geocaching jest bardzo popularny na całym 

świecie i wciąż zyskuje coraz wiecej 

zwolenników dzięki swojej wyjątkowej formule 

łączącej w sobie nowoczesną formę aktywnej 

turystyki i poznawania nowych miejsc z 

aktywnością na świeżym powietrzu i dobrą 

zabawą. Obecnie na całym świecie jest 

ponad 2 miliony aktywnych skrzynek 

geocache a ich liczba systematycznie się 

powiększa. 



Trochę historii… 
 Historia geocachingu trwale związana jest z 

odkodowaniem zakłócanego wcześniej sygnału 
wysyłanego przez satelity do odbiorników GPS. 
Miało to miejsce 3 maja 2000 r. Zaraz następnego 
dnia pasjonat sprzętu GPS, Amerykanin Dave 
Ulmer, ukrył w lesie wiadro i podał jego 
współrzędne na grupie dyskusyjnej użytkowników 
GPS. Pojemnik wypełnił różnego rodzaju 
przedmiotami mającymi zachęcić innych do 
poszukiwań. W ciągu następnych dni kolejni ludzie 
znajdowali pojemnik używając wskazań swoich 
odbiorników GPS i dzielili się swoimi przeżyciami na 
wspomnianej grupie dyskusyjnej.  



Trochę historii… 
 Zainspirowani pomysłem kolejni entuzjaści zaczęli 

umieszczać swoje skrytki i publikować do nich 
współrzędne. Tak narodziły się zalążki 
geocachingu. Wkrótce zaczęły powstawać 
specjalne serwisy poświęcone tylko i wyłącznie tej 
zabawie. Jako pierwszy powstał serwis 
Geocaching.com (2. Września 2000 r.), który 
posiada obecnie najliczniejszą bazę skrytek na 
całym świecie. Prócz niego powstały dwa inne 
globalne serwisy: Navicache i Terracache, jednak 
nie osiągnęły one dużej popularności. Szereg 
krajów posiadają własne, lokalne serwisy 
geocache 

 



Jak rozpocząć zabawę w 

geocaching ? 

 Zasady 

 Skrzynki 

 GPS 

 Zapis współrzędnych na portalu 

geocaching  



Kodeks geocachera 

 Ogólne zasady 

 Zakładanie skrzynki 

 Poszukiwania skrzynki 

 Wymiana fantów 



Jak szukać skrzynki i co zrobić 

gdy ją znajdę 

 Pobranie informacji (współrzędnych 

geograficznych) 

 Wycieczka do skrzynki przy pomocy GPS lub 

mapy 

 Poszukiwania skrzynki na podstawie opisu 

skrzynki 

 Odnotować się w „logbook-u” 

 Schować skrzynkę ponownie w to samo 

miejsce 



Dziennik 

 Z większością skrzynek skojarzone  

są dwa dzienniki, w których poszukiwacze 

dokonują wpisów: 

 Dziennik papierowy (ang. logbook) 

 Dziennik internetowy (ang. log) 

 Wyjątkiem są skrzynki wirtualne, skrzynki 

webcam oraz wydarzenia, które 

posiadają jedynie dziennik internetowy. 



Jak powinien wyglądać wpis 

do dziennika 

 Wpis do papierowego dziennika skrzynki 

powinien zawierać: 

 datę i godzinę znalezienia skrzynki 

 pseudonim znalazcy 

 zmiany w skrzynce (co zabrał i co włożył) 

 stan skrzynki - czy jest cała, sucha itp. 

(zalecane) 



Skrzynki 
 Skrzynka geocache (czasami nazywana kesz z 

ang. "cache") jest to ukryty pojemnik z dziennikiem 
i ewentualnie drobnymi upominkami. 

 W zależności od zasad obowiązujących w serwisie, 
w którym zarejestrowana jest skrzynka, dostępne 
mogą być ich różne typy. 

 Ponadto, każda skrzynka ma określony poziom 
trudności zadań i terenu - w skali od 1 do 5 ocenia 
się, jak trudne są zadania związane z szukaniem (1 
- najłatwiejszy, 5 - najtrudniejszy) i jak "głęboko" w 
terenie jest ukryta skrzynka. 



Skrzynki 

 Rodzaje skrzynek 

 Rozmiar skrzynki (mikro, mała, normalna, 

duża, bardzo duża) 

 Typ skrzynki 

 skrytka tradycyjna 

 skrytka multicache 

 skrytka wirtualna 

 …. 

 

 

 



Skrzynki 



Skrzynki 
 

 Skrytka Tradycyjna Skrytka Tradycyjna [ang. 
Traditional Cache] 

 
 Skrytka Tradycyjna Podstawowy, pierwotny typ 

skrytki, składający się co najmniej z pudełka 
oraz loogbooka. Zwykle będzie to pojemnik na 
żywność, skrzynka na amunicję albo na przykład 
wiaderko, wypełnione różnymi dobrami. Możesz 
też trafić na mniejszy pojemnik (tzw. "mikro-
cache"), zbyt mały by zmieścić cokolwiek poza 
logbookiem. Współrzędne pokazane na stronie 
opisują rzeczywistą lokalizację skrytki. 

 



Skrzynki 
 Multi-cache (Offset Cache) Multi-cache (Offset 

Cache) [ang. Multi-Cache (Offset Cache)] 

 
 Multi-cache (Offset Cache) Multi-cache wiąże ze 

sobą co najmniej dwa różne miejsca, przy czym 
przynajmniej w lokalizacji końcowej znajduje się 
fizycznie istniejący pojemnik. Istnieje wiele odmian 
tego typu skrytki, choć w przypadku większości z 
nich w pierwszym etapie poszukiwacz znajduje 
wskazówkę prowadzącą do drugiego, w drugim - 
do trzeciego, i tak dalej. Skrytka offsetowa (w tym 
przypadku poszukiwacz idzie do miejsca, w którym 
znajduje wskazówki jak dotrzeć do właściwej 
skrytki) jest uznawana za multi-cache. 

 



Inne skrzynki 

 Skrzynka typu Quiz  (skrytka zagadkowa) 

 Skrzynka typu wydarzenie 

 Skrzynka mobilna 

 Skrzynka Own cache 

 Skrzynka wirtualna 

 Skrzynka Wherigo 

 Letterbox Hybrydowy 

 Earth Cache 



Skrzynki, skrytki, „kesze” 



Wytyczne odnośnie doboru 

typów skrzynek i ich atrybutów 



Jak przygotować i schować 

skrzynkę 

 Zdefiniować cel 

 Gdzie ukryć skrzynkę? 

 Czy jest to dobra lokalizacja? 

 Czy łatwo jest się tam dostać? 

 Czy łatwo można odnaleźć skrzynkę? 

 Czy jest to teren prywatny, czy miejsce 
publiczne? 

 Czy skrzynka nie stanowi zagrożenia dla 
środowiska naturalnego lub zabytków ? 



Jak przygotować i schować 

skrzynkę 

 Przygotowanie skrzynki 

 Umieszczanie skrzynki 

 Powiadom innych o nowej skrzynce 

 Zarządzanie 

 



Co wpływa na jakość skrzynki 

 Lokalizacja 

 Sposób ukrycia skrzynki 

 Opakowanie i oznakowanie skrzynki 

 Zawartość skrzynki (logbook i ołówek) 

 Opis w internetowej bazie skrzynek 

 Współrzędne skrzynki 

 Stopień trudności 

 Dodatkowe informacje o obiekcie, który 
polecasz 



Zaopatrz się w odbiornik GPS 

(chociaż wiele skrzynek można 

znaleźć i bez niego) 

 



Zaopatrz się w odbiornik GPS 

(chociaż wiele skrzynek można 

znaleźć i bez niego) 

 Odbiornik GPS to, zazwyczaj przenośne,  

urządzenie, które odbiera sygnały z satelitów  

systemu GPS, i na ich podstawie oblicza swoją aktualną 

pozycję. Nowoczesne odbiorniki GPS operują  

na kilkudziesięciu kanałach, czyli mogą one  

odbierać sygnał od wielu satelitów GPS. Starsze 

odbiorniki operują na 8 lub 12 kanałach, co jednak jest 

wystarczające, ponieważ w Polsce  

przeważnie jednocześnie widocznych  

jest ok. 10-12 satelitów. 



Zaopatrz się w odbiornik GPS 

(chociaż wiele skrzynek można 

znaleźć i bez niego) 

 Wybór odbiornika do geocachingu 

 Odbiornik turystyczny 



Zaopatrz się w odbiornik GPS 

(chociaż wiele skrzynek można 

znaleźć i bez niego) 

 Poza GPS-em warto mieć mapę 

 mapa z siatką GPS (WGS-84) 



Wprowadzanie współrzędnych 

GPS 

 N - szerokość geograficzna  

 E – długość geograficzna 

 

 http://www.gpscalc.net/ 



Wprowadzanie współrzędnych 

GPS 

 Współrzędne geograficzne – szerokość i 
długość geograficzna mierzone w stopniach, 
minutach i sekundach kątowych. Początkiem 
układu współrzędnych geograficznych jest 
przecięcie się południka zerowego 
(Greenwich) z równikiem. 

 

 Jeden stopień (°) to 60 minut ('), a jedna 
minuta to 60 sekund ("). Znaków minut i 
sekund kątowych (') i (") nie należy mylić z 
apostrofem i cudzysłowem („”) i (‚’). 

 



Wprowadzanie współrzędnych 

GPS 

 

 Istnieje kilka formatów dla stopni, wszystkie one 
mają podobny porządek: 

 

 DMS[1] Stopnie:Minuty:Sekundy (49° 30' 00" – 49d 30m 
00s) 

 DM Stopnie:Minuty (49° 30.0' – 49d 30.0m) 

 DD Stopnie Dziesiętne (49.5000° – 49.5000d), w ogóle z 
4 dziesiętnymi liczbami 

 DMF Stopnie Setne zwane miaromiernymi (49.500000°). 



Nawigacja za pomocą GPS 



Serwisy (portale) z bazą 

skrzynek 

 Internetowa baza skrzynek (zwana często 

"serwisem internetowym") pozwala na 

rejestracje nowych skrzynek wraz z ich 

opisem i współrzędnymi. Dzięki temu inni 

geocacherzy mogą odczytać te dane i 

odszukiwać skrzynki. Istnieje kilka 

popularnych internetowych baz skrzynek. 



Serwisy (portale) z bazą 

skrzynek 

 Linki do popularnych baz skrzynek: 

 Geocaching.com 

 GPSgames 

 Navicache 

 Opencaching Polska 



Aplikacje mobilne 
 Zdecydowana większość telefonów 

komórkowych sprzedawanych w Polsce 
wyposażona jest w system operacyjny 
Android, dlatego też najwięcej aplikacji 
dedykowanych dla geocachingu dostępna 
jest na ten system. Wśród nich warto 
wymienić następujące: 

C:geo 
 Columbus 
 Geobeagle 

 Locus 



Słownik geocachingu 
 Travel Bug 

 WGS-84 

 GPS 

 FTF 

 DNF 

 Skrzynka typu multicache 

 Długość geograficzna 

 Szerokość geograficzna 

 Waypoint 



Most Św. Jana 
 Wprowadzone współrzędne w różnych systemach: 

 

 DMS (stopnie, minuty, sekundy)  

 N 50° 20' 46.55"  

 E 16° 52' 32.26" 
 DM (stopnie, minuty)  

 N 50° 20.776'  

 E 16° 52.538' 

 D (stopnie)  
 N 50.34626°  

 E 16.87563° 

 



Dziękuję za uwagę 


