
Korespondencja seryjna 

 
Cele: 
- opracowuje wielostronicowe dokumenty o rozbudowanej strukturze; 
- tworzy spis treści; 
- umieszcza nagłówek i stopkę w dokumencie i potrafi ją zróżnicować dla poszczególnych sekcji; 
- przygotowuje seryjne pismo do wielu adresatów wykorzystując bazę danych z arkusza 

kalkulacyjnego. 
  
Treści prezentowane na lekcji: 
Przy redagowaniu tekstu powinna obowiązywać zasada „od ogółu do szczegółu”. 
Najlepiej najpierw wprowadzić tekst, a dopiero później go formatować. Zanim tekst zostanie 
sformatowany, powinien zaistnieć projekt co do rozmiaru stron, stylu tytułów, postaci nagłówków i 
stopek. Powinna być także przyjęta określona konwencja przy podziale na części, rozdziały i 
podrozdziały, czy rozmieszczenie wykresów, rysunków itp. 
W redagowaniu strony bardzo ważną rolę odgrywa jeszcze ustawianie marginesów. Można 
doprowadzić do samoczynnej kontroli przez Word, aby nie pozostawały na początku lub na końcu 
strony pojedyncze wiersze wykorzystując funkcję: Kontrola bękartów i wdów lub w innych wersjach: 
Bez oddzielania skrajnych wierszy. 
Aby pozbyć się pojedynczych znaków na końcu wiersza: i, z, w itd. należy zastosować tzw. twardą 
spację. Między tymi literami, a następnym wyrazem należy zlikwidować odstęp i nacisnąć 
kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Spacja. Spowoduje to, że pojedyncza litera będzie dołączona do 

następnego wyrazu w następnym wierszu, a sposób formatowania strony (np. justowanie) nie 
ulegnie zmianie. 
Często istnieje konieczność wstawienia przypisu, czyli objaśnienia autora do danego fragmentu 
tekstu. Przypis zwykle jest umieszczony na dole strony. 
W przypadku dłuższego tekstu, zawierającego rozdziały, przydatną funkcją jest możliwość 
utworzenia spisu treści, rysunków i tabel. Wcześniej jednak należy zmienić styl rozdziałów z 
normalnego na jeden z nagłówków w zależności od ilości poziomów które chcemy w spisie treści 

otrzymać. 
Zaawansowaną funkcją edytora tekstu w pakiecie Office jest korespondencja seryjna. Jest to 
przygotowanie dokumentu o tej samej treści, przeznaczonego dla różnych adresatów. Różni się ona 
tym od szablonów tekstu, że oprócz dokumentu głównego, sporządza się jeszcze tzw. źródła danych 
(bazy danych). Wykorzystuje się ją do sporządzania monitów, zaproszeń, zawiadomień, lub do 
sporządzania kopert z nadrukiem konkretnych adresatów. 
Nie ma konieczności sporządzania odrębnego dokumentu dla każdego adresata. 
Długi tekst często podlega kontroli. Do tego celu przydają się narzędzia recenzji. Dzięki nim można 
wstawiać komentarze, sprawdzić statystykę wyrazów, śledzić zmiany, czy np. przetłumaczyć tekst za 
pomocą translatora Microsoftu (dostępne tylko, kiedy komputer jest przyłączony do sieci) 
  
Zadania: 
1. Stwórz bazę danych w arkuszu kalkulacyjnym zawierającą: imię, nazwisko, miasto, ulicę, kod 
pocztowy, nr zadania, termin wykonania. Wprowadź do niej pięć fikcyjnych danych. 

Utwórz dokument, w którym poinformujesz osoby o konieczności wykonania zadań w odpowiednim 
terminie. 
2. Przetłumacz tekst swojego wypracowania na język angielski. 

 


