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TEST: MAPY DO NAWIGACJI GPS TELEKOMUNIKACJA
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1   Aktualizacja map/aplikacji
W tej kategorii najwyższą 

ocenę otrzymały programy, które 
umożliwiały bezpłatną aktualizację 

zarówno aplikacji, jak i map 
przynajmniej przez trzy lata

2   Ocena map: aktualność 
i zawartość  

To jedna z ważniejszych kategorii 
testu. Na podstawie kilkunastu 

punktów kontrolnych (skrzyżowań, 
rond, dróg, budynków) oceniono 

aktualność  i zawartość dostarczoną 
wraz z aplikacją mapy Polski.

3   Subiektywna jakość 
graficzna map 

Dziennikarze Komputer Świata oce-
nili wygląd graficzny map. Ocenie 

podlegała zarówno kolorystyka 
mapy, jak i wygląd obiektów mapy, 
między innymi kształt dróg i skrzy-

żowań oraz jakość odwzorowania 
budynków.   

4   Typy trasy: szybka/krót-
ka/optymalna (możliwość 

dostosowania)/4x4/piesza/
przełajowa/inne 

Funkcja ta pozwala zdecydować 
nam, jakiego typu trasę ma 

wyznaczyć program. Typ optymalny 
jest typem pośrednim pomiędzy 

trasą najkrótszą i najszybszą. 
Dobrze jest, gdy program pozwala 

nam samodzielnie decydować 
o przewadze jednego z nich.

Trasa 4x4 i przełajowa to przydatne 
tryby dla posiadaczy samochodów 

terenowych. Typ pieszy pozwoli nam  
skutecznie posługiwać się nawiga-

cją podczas wycieczek pieszych. 

5   Informacje o korkach 
i utrudnieniach na drodze
Komputer Świat sprawdził, czy 
testowane aplikacje dysponują 

interaktywnym systemem informo-
wania o aktualnych utrudnieniach 

na drodze. Dzięki tej funkcji można 
wyznaczać trasę omijającą korki  

lub remonty drogowe. 
System TMC, choć skuteczny, nie 

działa w Polsce, dlatego przyznano 
za jego obsługę jedynie ocenę 

mierną. 

6  Cena/Jakość 
Parametr ten pokazuje, który 

z testowanych programów ma 
największe możliwości w stosunku 

do ceny. Obliczono go, dzieląc 
cenę programu przez ocenę jakości 

podniesioną do kwadratu. Oceny 
w tej kategorii przyznano na pod-

stawie skali:

Jak czytać  
tabelę testową

poniżej 11,37 celująca
od 11,37 do 14,21 bardzo dobra
od 14,22 do 17,05 dobra
od 17,06 do 19,89 dostateczna
od 19,90 do 22,74 mierna
powyżej 22,75 niedostateczna

Wyniki testu w szczegółach waga 1 miejsce ocena 2 miejsce ocena 3 miejsce ocena 4 miejsce ocena 5 miejsce ocena 6 miejsce ocena 7 miejsce ocena

Producent AutoMapa iGO NavRoadmap/Sygic Copernicus Emapa NAVIGON IMAGIS

Aplikacja AutoMapa 5.5 Nav N Go iGO 8 Mobile Maps 2009 Navigo9i AutoPilot 7.2.57 MobileNavigator 7 MapaMap PocketPC 6.0
Do testu dostarczył AutoMapa Multimedia Intelligent Products JAMICON PPWK Emapa Bajtel IMAGIS
Strona WWW dostawcy www.automapa.pl www.mip.bz www.jamicon.pl www.ppwk.pl www.emapa.pl www.bajtel.pl www.imagis.pl

Instalacja i serwis
Polska wersja językowa 2% jest 6 jest 6 jest 6 jest 6 jest 6 jest 6 jest 6
Instrukcja obsługi 2% pełna elektroniczna, po polsku 2 papierowa lakoniczna, po polsku 2 pełna elektroniczna, po polsku 2 pełna elektroniczna, po polsku 2 szybki start papierowy, pełna elektroniczna 3 pełna elektroniczna, po polsku 2 pełna elektroniczna, po polsku 2
Instalacja programu 2% bardzo łatwa, wymaga podania 

numeru licencji
5 bardzo łatwa 5 bardzo łatwa, wymaga podania 

kodu i aktywacji przez internet
5 bardzo łatwa, wymaga podania 

numeru licencji
5 łatwa, wymaga aktywacji przez 

internet na stronie WWW
4 łatwa, przez czytnik kart pamięci, wymaga 

aktywacji przez internet na urządzeniu
4 łatwa, wymaga rejestracji na stronie 

WWW i podania klucza odblokowującego
4

Pomoc w programie 2% brak 1 jest 5 brak 1 jest 5 brak 1 brak 1 brak 1
Zawartość map (kraje) 2% Polska 3 Polska + 42 kraje Europy 6 Polska + 43 kraje Europy 6 Polska 3 Polska + przejazdowa Europy 4 Polska + kraje Europy Wschodniej 5 Polska 3
Sposób dystrybucji programu (przez internet/płyta CD/DVD/karta pamięci) jest/jest/brak brak/brak/jest brak/brak/jest brak/jest/jest brak/jest/brak jest/jest/brak brak/jest/brak
Aktualizacja map/aplikacji 4% rok za darmo/rok za darmo 4 bezpłatna/bezpłatnie kraje Europy 

Środkowej (w tym Polski)
6 bezpłatnie przez 3 lata/bezpłatnie 

przez 3 lata
6 za darmo/za darmo 6 rok za darmo/rok za darmo 4 brak możliwości aktualizacji 1 59 zł jednorazowa aktualizacja lub 119 zł 

kolejne 4 aktualizacje/za darmo dożywotnio
4

Wymagania: system/karta pamięci PocketPC 2003, WM 5 lub nowszy/256 MB WM 5.0 lub nowszy/2 GB WM5 lub nowszy/2 GB WM 5 lub nowszy/1 GB PocketPC 2003, WM 5 lub nowszy/256 MB WM 5, 6, 6.1/1 GB PocketPC 2003SE lub nowszy/256 MB
Dostępność innych map Europa brak brak brak wszystkie kraje Europy wszystkie kraje Europy brak
Dostępność aplikacji na inne platformy (Windows/Windows CE/Symbian) jest/jest/brak brak/jest/brak brak/jest/jest jest/jest/brak brak/jest/brak brak/brak/jest brak/jest/brak
Obsługa wyświetlaczy QVGA/VGA/240x240 jest/jest/jest jest/jest/jest jest/jest/brak danych jest/jest/jest jest/jest/jest jest/jest/brak danych jest/jest/jest
Serwis  suma 14% ocena 3,57 ocena 5,14 ocena 4,57 ocena 4,71 ocena 3,71 ocena 2,86 ocena 3,43

Możliwości i jakość map
Ocena map: aktualność (wybranych punktów kontrolnych)/zawartość (dokładność 
numeracji budynków w miastach, mniejszych ulic itp.)

5% bardzo dobra/wzorowa 6 mierna/dostateczna 3 dostateczna/dostateczna 3 bardzo dobra/bardzo dobra 5 dobra/dostateczna 4 dostateczna/mierna 3 bardzo dobra/dobra 5

Dokładność map: drogi wewnętrzne/gruntowe/lokalne/zieleń/akweny wodne/budynki/ 4% jest/jest/jest/jest/jest/jest/jest 6 brak/jest/jest/jest/jest/jest/brak 4 brak/jest/jest/jest/jest/brak/brak 3 brak/jest/jest/jest/jest/jest/jest 5 brak/jest/jest/jest/jest/brak/brak 3 brak/brak/jest/jest/jest/brak/brak 3 brak/jest/jest/jest/jest/brak/brak 3
Subiektywna jakość graficzna map 3% bardzo dobra 5 bardzo dobra 5 dobra 4 bardzo dobra 5 dobra 4 dobra 4 dobra 4
Widok map 3D: tryb 3D/topografia terenu/budynki 3D(teksturowane) 3% jest/brak/jest(nie) 4 jest/jest/jest(tak) 6 jest/brak/brak 3 jest/brak/jest(nie) 4 jest/brak/brak 3 jest/brak/brak 3 jest/brak/jest(tak) 5
Obsługa POI: możliwość wyświetlania na mapie/możliwość sprawdzenia wszystkich POI na 
wyznaczonej trasie/informacje dźwiękowe o pobliskich POI/znajdź najbliższe/import POI 3% jest/brak/jest/jest/jest (po 

instalacji dodatkowego programu) 5 jest/brak/brak/jest/jest(po 
rejestracji w specjalnej aplikacji)

3 jest/tylko 2 wybranych kategorii/
jest/jest/brak

5 jest/jest/jest/jest/brak 5 jest/brak/brak/jest/jest (po 
zarejestrowaniu na stronie WWW)

3 jest/jest/brak/jest/brak 3 jest/brak/jest/jest/brak 3

Zapisywanie miejsc na mapie: dom/praca/ulubione/POI 2% jest/jest/jest/jest 6 brak/brak/jest/jest 4 jest/brak/jest/jest 5 jest/jest/jest/brak 5 brak/brak/jest/brak 3 jest/brak/jest/brak 4 brak/brak/jest/brak 3
Możliwości i jakość map  suma 20%   ocena 5,40 ocena 4,05 ocena 3,65 ocena 4,85 ocena 3,40 ocena 3,25 ocena 3,95

Planowanie trasy i nawigacja
Typy trasy: szybka/krótka/optymalna (możliwość dostosowania)/4x4/piesza/przełajowa/inne 4% jest/jest/jest(tak)/jest/jest/jest/

brak
6 jest/jest/brak/brak/jest/brak/

ekonomiczna, łatwa
4 jest/jest/brak/brak/jest/brak/

ekonomiczna, rowerowa
4 jest/jest/jest(brak)/jest/jest/brak/

brak
5 jest/jest/brak/brak/jest/brak/

najtańsza
3 jest/jest/jest(brak)/brak/brak/

brak/ciekawa
4 jest/jest/brak/brak/jest/brak/brak 3

Planowanie punkt po punkcie (funkcja optymalizacja trasy)/bezpośrednia nawigacja do celu/zapisywania 4% jest(tak)/jest/jest 6 jest(brak)/jest/jest 5 jest(tak)/jest/jest 6 jest(brak)/jest/jest 5 jest (tak)/jest/jest 6 jest(brak)/jest/jest 5 jest(brak)/jest/jest 5

Wyznaczanie punktu trasy: po adresie/z ulubionych/skrzyżowaniach/kategoriach POI/
konkretnych POI/współrzędnych GPS/kodach pocztowych/z historii/kontaktach

4% jest/jest/jest/jest/jest/jest/jest/
jest/jest

6 jest/jest/jest/jest/jest/jest/brak/
jest/brak

5 jest/jest/jest/jest/jest/jest/jest/
jest/brak

6 jest/jest/jest/jest/jest/brak/brak/
jest/brak

5 jest/jest/jest/brak/jest/brak/jest/
jest/brak

5 jest/jest/jest/jest/jest/brak/brak/
jest/jest

5 jest/jest/brak/jest/jest/jest/brak/
jest/brak

5

Przeglądanie wyznaczonej trasy: na mapie całej trasy/na mapie kolejnych manewrów/lista 3% jest/jest/jest 6 jest/jest/jest 6 jest/jest/jest 6 jest/brak/brak 3 jest/jest/jest 6 jest/brak/jest 4 jest/brak/brak 3
Możliwość wykluczenia z trasy: dróg płatnych/wewnętrznych/gruntowych/lokalnych/
przepraw promowych/przejść granicznych/tuneli

3% jest/jest/jest/jest/jest/brak/brak 5 jest/jest/jest/brak/jest/jest/brak 5 jest/jest/jest/brak/jest/brak/brak 4 jest/brak/jest/brak/brak/brak/brak 3 jest/brak/brak/brak/brak/brak/
brak

2 jest/jest/brak/brak/jest/brak/brak 3 brak/brak/jest/brak/brak/brak/
brak

2

Możliwość wyznaczenia trasy alternatywnej/odwrócenia trasy 2% jest/jest 6 brak/brak 1 jest/brak 4 brak/brak 1 brak/jest 4 brak/brak 1 brak/brak 1
Instrukcje dźwiękowe: polski lektor/zrozumiałość komunikatów/jakość komunikatów/
automatyczna regulacja głośności od prędkości/możliwość zmiany ustawień komunikatów

4% jest/bardzo dobra/bardzo dobra/
jest/jest

6 jest/bardzo dobra/bardzo dobra/
jest/brak

5 jest/dobra/dobra/jest/brak 4 jest/bardzo dobra/dobra/brak/brak 4 jest/dobra/dobra/brak/brak 3 jest/bardzo dobra/bardzo dobra/
brak/brak

4 jest/dobra/dobra/jest/brak 4

Ocena wyświetlanych komunikatów graficznych: dokładność/zrozumiałość/czytelność na 3% bardzo dobra/bardzo dobra/bardzo dobra 5 dobra/dobra/bardzo dobra 4 dobra/dobra/dobra 4 dostateczna/dostateczna/dostateczna 3 dostateczna/dostateczna/dostateczna 3 dobra/dobra/dobra 4 dostateczna/dostateczna/dobra 3
Możliwość wyświetlania na ekranie: aktualnej prędkości/dopuszczalnej prędkości/wysokości/
odległości do celu/odległości do manewru/czasu do celu/nazwy miasta/nazwy aktualnej ulicy/

3% jest/brak/jest/jest/jest/jest/jest/
jest/jest

5 jest/jest/jest/jest/jest/jest/brak/
jest/brak

5 jest/jest/jest/jest/jest/jest/jest/
jest/brak

5 jest/brak/brak/jest/jest/jest/jest/
jest/jest

5 jest/brak/jest/jest/jest/jest/jest/
jest/brak

5 jest/jest/jest/jest/jest/jest/brak/
jest/brak

5 jest/brak/brak/jest/jest/jest/jest/
jest/brak

4

Płynność wyświetlania mapy/czytelność toru jazdy/automatyczna zmiana trasy po zjechaniu/obsługa 4% dobra/bardzo dobra/jest/jest 5 bardzo dobra/bardzo dobra/jest/brak 5 bardzo dobra/dobra/jest/jest 5 dostateczna/dostateczna/jest/brak 3 dostateczna/dobra/jest/jest 4 bardzo dobra/dobra/jest/jest 5 dobra/dobra/jest/jest 4
Możliwość wyznaczania objazdów/blokowanie dróg 2% jest/jest 6 jest/jest 6 jest/brak 4 jest/brak 4 brak/jest 4 jest/brak 4 brak/brak 1
Informacje o korkach i utrudnieniach na drodze 3% brak 1 TMC (wymaga dodatkowego odbiornika) 2 brak 1 brak 1 brak 1 TMC (wymaga dodatkowego odbiornika) 2 brak 1
Ostrzeganie o: fotoradarach/punktach niebezpiecznych/przekraczanej prędkości 3% jest/jest/jest 6 jest/brak/jest 4 jest/brak/jest 4 jest/jest/brak 4 jest/brak/brak 3 jest/brak/jest 4 jest/jest/brak 4
Planowanie trasy i nawigacja  suma 42% ocena 5,33 ocena 4,48 ocena 4,48 ocena 3,69 ocena 3,81 ocena 4,00 ocena 3,31

Wygoda obsługi
Wygoda wyznaczania trasy/dodawania punktów trasy/wprowadzania i wyszukiwania punktów 5% bardzo dobra/bardzo dobra/bardzo dobra 5 dobra/dobra/bardzo dobra 4 bardzo dobra/bardzo dobra/dobra 5 bardzo dobra/dobra/dobra 4 dobra/dobra/dostateczna 4 bardzo dobra/bardzo dobra/bardzo dobra 5 bardzo dobra/bardzo dobra/bardzo dobra 5
Klawiatura programowa: układ (ABC, QWERTY)/rozmiar przycisków/szybkość reakcji 3% ABC,QWERTY/odpowiedni/bardzo dobra 5 QWERTY/odpowiedni/dobra 4 ABC, QWERTY/trochę za mały/bardzo dobra 4 QWERTY/odpowiedni/bardzo dobra 5 ABC, QWERTY/zbyt mały/wolna 4 ABC/odpowiedni/bardzo dobra 5 ABC/odpowiedni/bardzo dobra 5
Możliwość obrócenia wyświetlania 2% jest 6 jest 6 jest 6 brak 1 brak 1 brak 1 brak 1
Interfejs użytkownika: przejrzystość/wygoda korzystania 5% bardzo dobra/bardzo dobra 5 dostateczna/dobra 4 bardzo dobra/bardzo dobra 5 dobra/dobra 4 dobra/dobra 4 bardzo dobra/dobra 4 bardzo dobra/bardzo dobra 5
Wygoda obsługi  suma 15% ocena 5,13 ocena 4,27 ocena 4,93 ocena 3,80 ocena 3,60 ocena 4,13 ocena 4,47

Dodatkowe możliwości
Statystyki podróży: maksymalna prędkość/średnia prędkość/dystans całkowity/dystans od 
ostatniego postoju/średnia prędkość z postojami/czas postoju/czas jazdy/czas jazdy od 

3% jest/jest/jest/jest/jest/jest/jest/
jest

6 jest/jest/jest/brak/jest/jest/jest/
brak

5 brak statystyk (tylko średnia 
prędkość wyświetlana na ekranie)

2 brak 1 brak statystyk (licznik kilometrów 
prywatnych i służbowych)

2 brak statystyk (funkcja 
rejestratora jazd)

2 brak statystyk 1

Możliwość zapisania i odtworzenia śladu GPS 2% jest 6 jest 6 brak 1 jest 6 jest 6 brak 1 brak 1
Tryb nocny (automatyczna zmiana)/liczba skórek 3% jest (tak)/8 5 jest(tak)/14 5 jest (tak)/2 4 jest(brak)/3 3 jest (brak)/2 3 jest (tak)/2 4 jest(tak)/7 5
Tryb samochodu ciężarowego/nawigacja wodna 1% jest/brak 4 brak/brak (inne tryby pracy) 2 brak/brak 1 brak/brak 1 jest/brak 4 brak/brak 1 brak/brak 1
Dodatkowe możliwości i wyposażenie  suma 9% ocena 5,44 ocena 4,89 ocena 2,33 ocena 2,78 ocena 3,44 ocena 2,33 ocena 2,33

Ocena końcowa 100% 5,08 4,49 4,20 4,00 3,65 3,56 3,54

                                       Jakość bardzo dobra             5,08 dobra                                4,49 dobra                                4,20 dobra                                4,00 dobra                                3,65 dobra                                3,56 dobra                                3,54
                                                       Cena/jakość bardzo dobra mierna dobra dobra dobra niedostateczna niedostateczna
Cena* 299 zł 429 zł 269 zł 249 zł 200 zł 300 zł 249 zł
Korzystna cena 239 zł (www.hurtgps.pl) nie zaleziono niższej ceny nie zaleziono niższej ceny nie zaleziono niższej ceny nie zaleziono niższej ceny nie zaleziono niższej ceny nie zaleziono niższej ceny
*Cena oprogramowania z mapą Polski lub najtańszym pakietem map, w który wchodzi mapa Polski

WWW.KOMPUTERSWIAT.PL


