
Technologie informacyjne. SKP. Laboratorium 5.  
 

Generowanie dokumentów w ramach korespondencji seryjnej 
 
Cel ćwiczeń: nauka tworzenia listów i kopii dokumentów wysyłkowych z wykorzystaniem 
mechanizmu korespondencji seryjnej oraz informacji zapisanych w prostej bazie danych.     
 
 
Program zajęć 

 
1. Zapoznać się z możliwościami edytora tekstu w zakresie generowania listów i 

dokumentów korespondencji seryjnej:  
1.1. Projektowanie dokumentu głównego (wzorcowego), w którym będą występowały  
       jednakowe informacje dla wszystkich kopii dokumentu.   
1.2. Wstawianie pól (symboli zastępczych) do dokumentu głównego w miejscach, w 
        których mają wystąpić unikatowe informacje pochodzące z bazy danych.  
1.3. Wstawianie pól programu Word oraz pól korespondencji seryjnej. Aktywacja 
        kodów pól:  w całym dokumencie – ALT+F9; dla danego pola – z menu 
        podręcznego (przełącz kody pól).  
1.4. Zakładanie bazy danych z rekordami, zawierającymi odpowiednio zdefiniowane 
       pola, w ramach procedury generowania korespondencji seryjnej (polecenie  
       Narzędzia-Listy i dokumenty wysyłkowe-Korespondencja seryjna).   
1.5. Pobieranie danych do korespondencji seryjnej z prostej bazy danych zapisanej 
       w pliku tekstowym.   
1.6. Dopasowywanie nazw pól w dokumencie do nazw występujących w bazie danych.  
1.7. Generowanie dokumentów wysyłkowych zawierających unikatowe informacje, 
       pochodzące z bazy danych.     

 
2. W ramach ćwiczeń zrealizować następujące zadania.   
 
Zad. 2.1. Za pomocą edytora tekstu przygotować serię listów zawierających zaproszenia na 
otwarcie salonu samochodowego. Wzór zaproszenia pokazano na Rysunku 1. Przedstawiony 
dokument główny zawiera unikatowe pola oraz fragmenty (elementy zaciemnione) 
generowane dynamicznie na podstawie informacji zapisanych w bazie danych skojarzonej z 
dokumentem.     
 
Zad. 2.2. W podanym dokumencie głównym wstawić pole reprezentujące datę wystawienia 
zaproszenia, która powinna być aktualizowana automatycznie. Użyć polecenia programu 
Word: Wstaw-Data_i_godzina.      
  
Zad. 2.3. Dodać pole reprezentujące numer kolejnego zaproszenia, tj. <<Nr scalanego 
rekordu>>. Użyć w tym celu polecenia programu Word: Wstaw-Pole-MergeRec lub 
uwidocznić pasek narzędzi korespondencji seryjnej (Narzędzia-Listy i dokumenty 
wysyłkowe-Pokaż pasek narzędzi korespondencji seryjnej) i wybrać opcję: Wstaw pole 
programu Word-Nr scalanego rekordu.  
 
Zad. 2.4. Uwidocznić kody wstawionych pól za pomocą ALT+F9 lub menu podręcznego.  
 
 
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        Data: 2009-10-30  

 
Adres: 
 
 
ul.  
 
 

ZAPROSZENIE nr «Nr scalanego rekordu» 
 

 
Serdecznie zapraszamy Panią na uroczystość otwarcia naszego salonu samochodowego, znajdującego się przy 
ulicy Międzyzdrojskiej 10a, która odbędzie się w dniu 15 stycznia 2010 roku o godzinie 11.00.  
 
Organizatorzy nie zapewniają transportu. 
 
        
       Z poważaniem, 
 
                                                                                              Zarząd Firmy TransCar 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Rysunek 1. Dokument główny zaproszenia 
 
 
Zad. 2.5. Wybrać polecenie uruchamiające korespondencję seryjną (Narzędzia-Listy i 
dokumenty wysyłkowe-Korespondencja seryjna). Jako typ dokumentu przyjąć Listy (Krok 1 z 
6). Użyć, jako dokument początkowy, bieżący dokument (Krok 2 z 6). Wpisać nową listę 
adresatów i dostosować pola rekordów do potrzeb (Krok 3 z 6). W szczególności dodać 
następujące pola: <<Adresat>> - imię i nazwisko, <<Ulica>>, <<Miasto>>, <<Płeć>> - M 
lub K (w zależności od tego czy osoba jest mężczyzną - M, czy kobietą - K).      
 
Zad. 2.6. W miejscach wyróżnionych zielonym kolorem (Rysunek 2) wstawić pola 
korespondencji seryjnej (Adresat, Ulica, Miasto). W miejscach oznaczonych kolorem żółtym 
wstawić pole „Jeśli ... to  ... inaczej ..”, które zostanie zamienione na słowo Pana lub Panią 
(Pan/Pani), w zależności od płci adresata (mężczyzna: Płeć = M, kobieta: K) (krok 4 z 6).   
 
Zad. 2.7. Jeśli adresat pochodzi z Wrocławia, to w liście należy umieścić dopisek: Prosimy o 
telefon na numer 111 456789 w przypadku, gdy chce Pan/Pani skorzystać z bezpłatnego 
transportu. W przeciwnym wypadku należy umieścić dopisek: Organizatorzy nie zapewniają 
transportu.  
 
Zad. 2.8. Przejrzeć utworzone listy i sprawdzić, czy wyświetlane informacje są poprawne 
(krok 5 z 6). Zapisać dokument główny, jako list_wzorcowy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        Data: 2009-10-30  
 
 
Adres: 
 
«Adresat» 
 
ul. «Ulica» 
 
«Miasto» 
 
 

ZAPROSZENIE nr «Nr scalanego rekordu» 
 

 
Serdecznie zapraszamy Panią na uroczystość otwarcia naszego salonu samochodowego, znajdującego się przy 
ulicy Międzyzdrojskiej 10a, która odbędzie się w dniu 15 stycznia 2010 roku o godzinie 11.00.  
 
Organizatorzy nie zapewniają transportu. 
 
        
       Z poważaniem, 
 
                                                                                             Zarząd Firmy TransCar 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Rysunek 2. Dokument główny z polami adresowymi 

 
Zad. 2.9. Scalić utworzone dokumenty w jeden plik (krok 6 z 6). Przykładowe zaproszenia 
pokazano na następnych stronach.   
 
Zad. 2.10. Zrealizować wariant, w którym w kroku 3 z 6 użyta zostanie istniejąca lista  
                 adresatów, zapisana w postaci pliku tekstowego baza.txt o następującej strukturze:    
 
Miasto;      Adresat;    Ulica;         Płeć; 
Poznań;    Kowalski;    Kwiatowa 1;   M; 
Warszawa;  Adamski;     Kwiatowa 2;   M; 
Wrocław;   Lubecka;     Kwiatowa 3;   K; 
Katowice;  Nodowski;    Kwiatowa 4;   M; 
Legnica;   Dabrowska;   Kwiatowa 5;   K; 
Wrocław;   Myszkowska;  Kwiatowa 6;   K; 
Gdańsk;    Malicka;     Kwiatowa 7;   K; 
Wrocław;   Rusiecki;    Kwiatowa 8;   M; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Data: 2009-10-30  
 
 
Adres: 
 
Jan Kowalski 
 
ul. Kwiatowa 1 
 
Wrocław 
 
 

ZAPROSZENIE nr 1 
 

 
Serdecznie zapraszamy Pana na uroczystość otwarcia naszego salonu samochodowego, znajdującego się przy 
ulicy Międzyzdrojskiej 10a, która odbędzie się w dniu 15 stycznia 2010 roku o godzinie 11.00.  
 
Prosimy o telefon na numer 111 456789 w przypadku, gdy chce Pan skorzystać z bezpłatnego transportu. 
 
        
       Z poważaniem, 
 
                                                                                              Zarząd Firmy TransCar 



        Data: 2009-10-30  
 
 
Adres: 
 
Alicja Domańska 
 
ul. Akacjowa 11/2 
 
Wrocław 
 
 

ZAPROSZENIE nr 2 
 

 
Serdecznie zapraszamy Panią na uroczystość otwarcia naszego salonu samochodowego, znajdującego się przy 
ulicy Międzyzdrojskiej 10a, która odbędzie się w dniu 15 stycznia 2010 roku o godzinie 11.00.  
 
Prosimy o telefon na numer 111 456789 w przypadku, gdy chce Pani skorzystać z bezpłatnego transportu. 
 
        
       Z poważaniem, 
 
                                                                                              Zarząd Firmy TransCar 



        Data: 2009-10-30  
 
 
Adres: 
 
Maria Adamska 
 
ul. Lipowa 4 
 
Katowice 
 
 

ZAPROSZENIE nr 3 
 

 
Serdecznie zapraszamy Panią na uroczystość otwarcia naszego salonu samochodowego, znajdującego się 
przy ulicy Międzyzdrojskiej 10a, która odbędzie się w dniu 15 stycznia 2010 roku o godzinie 11.00.  
 
Organizatorzy nie zapewniają transportu. 
 
        
       Z poważaniem, 
 
                                                                                              Zarząd Firmy TransCar 


