
Technologie informacyjne. Laboratorium N3.  
 

Zaawansowane operacje z wykorzystaniem edytora tekstu 
 
Cel ćwiczeń: tworzenie elementów automatycznych oraz korespondencja seryjna z 
wykorzystaniem źródła danych; sprawdzenie umiejętności studentów.   
 
1. Wygenerować 6 stron tekstu (każdy rozdział powinien zajmować dwie strony), w którym 

będą występowały rozdziały i podrozdziały o następującej strukturze: 
 

Spis treści 
 
1. Wst ęp ……………………………………………………………………………………………………2 
1.1. Cel pracy ……………………………………………………………………………………3 
1.1.1. Cel poznawczy …………………………………………………………………… 
1.1.2. Cel aplikacyjny ……………………………………………………………… 
1.2. Zakres pracy  
 
2. Klasyfikacja baz danych …………………………………………………… 
2.1. Klasy baz danych  
2.1.1. Relacyjne 
2.1.2. Obiektowe 
2.1.3. Analityczne 
2.2. Modele baz danych  
2.3. SQL jako standardowy j ęzyk komunikacji  
 
3. J ęzyk SQL  
3.1. Geneza powstania   
3.2. Elementy składowe j ęzyka 
3.3. Wybrane funkcje j ęzyka 
 
Dla każdego rozdziału zdefiniować nagłówki, w których zawarty będzie numer strony oraz 
tytuł danego rozdziału.  
 

1. Wstęp      2 
 

1. Wstęp      3 
 

2. Klasyfikacja baz danych     4 
 

2. Klasyfikacja baz danych     5 
 

3. Język SQL      6 
 

3. Język SQL      7 
 
 
Wygenerować w sposób automatyczny spis treści pokazany na niniejszej stronie (użyć takiej 
samej numeracji rozdziałów).  
 
 
 
 
 



2. Wygenerować plik zawierający list wzorcowy z polami, w którym nazwa odbiorcy (np. 
Prof. Jan Kowalski), adres odbiorcy (np. Kwiatowa 4, Wrocław) oraz powitalne 
pozdrowienie (np. Szanowny Pan lub Szanowna Pani) będą wstawiane automatycznie z 
pliku zawierającego dane odbiorców (plik założony pod kreatorem korespondencji seryjnej 
lub własny plik). W przypadku kobiet powitanie powinno zaczynać się słowami 
Szanowana Pani, a w przypadku mężczyzn słowami Szanowny Pan. Format listu pokazano 
poniżej. W oparciu o podaną listę osób oraz dowolne dane adresowe utworzyć plik 
scalony, zawierający 6 listów dla tych osób. Wykorzystać korespondencję seryjną. Kreator 
korespondencji seryjnej umożliwia nam utworzenie trzech plików: listu wzorcowego z 
polami, pliku bazy danych z danymi (lub importujemy dane z własnego pliku), pliku 
scalonego z sześcioma listami, które stanowią rozwiązanie zadania.   
 
 
Adres: 
 
Prof. Jan Kowalski 
ul. Kwiatowa 4, Wrocław 
 
 
     Szanowny Pan Prof. Jan Kowalski 
 
 
Treść listu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Proponowana lista osób do których wysyłana jest korespondencja:  
 
Prof. Jan Kowalski 
Dr Adam Borecki 
Mgr Danuta Domańska 
Dr Zygmunt Adamski 
Prof. Maria Halama 
Dr Wojciech Gosa 
 
 
 
 
 
 
 
    


