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Liceum ogólnokształcące II semestr 

 (zajęcia na 23 maja 2021 r.) 

 

Zadania należy wykonać korzystając z programów MS Office - płatny lub Open Office - bezpłatny - do 

pobrania pod adresem: https://www.openoffice.org/pl/download/index.html  

(aby uaktywnić link przyciśnij klawisz Ctrl i kliknij lewym klawiszem myszy). 

 

Temat 1: Korespondencja seryjna 

-  

Czasami zachodzi potrzeba wysłania kilku(set) listów o tej samej treści do różnych adresatów różniących 

się kilkoma danymi. Przykładem może być Pani z dziekanatu, która do każdego przyszłego studenta musi 

wysłać informację z gratulacjami o dostaniu się na studia. Każdy odbiorca otrzyma list o tej samej treści, 

różniący się tylko tym, że są w nim podane dane konkretnego studenta, ale szablon listu jest zawsze taki 

sam. W tym celu można skorzystać z korespondencji seryjnej. Oto co trzeba zrobić, aby wygenerować 

krótki dokument korzystający z korespondencji seryjnej: 

1. Najpierw należy stworzyć w Excelu bazę studentów i zapisać plik na dysku (ewentualnie może to 

być dokument w Wordzie zawierający tabelę, ale Excel jest chyba wygodniejszy) 

 

 

 

2. Uruchamiamy program MS Word i z karty Korespondencja wybieramy przycisk Rozpocznij 

koresp. ser. -> Listy 

3. Następnie klikamy w przycisk Wybierz adresatów -> Użyj istniejącej listy i wskazujemy plik 

Excelowy, w którym została zapisana lista przyszłych studentów 

4. W oknie dialogowym Wybieranie tabeli wskazujemy – w którym arkuszu Excela są 

wprowadzone dane naszych studentów (pewnie będzie to Arkusz1) 

5. Następnie klikamy w przycisk Edytuj listę adresatów, aby sprawdzić, czy są zaimportowane 

prawidłowe kontakty. 

6. Opcjonalnie – jeśli chcemy wysłać korespondencję tylko do niektórych osób z bazy danych (np. 

załadowaliśmy bazę danych wszystkich osób składających podanie o przyjęcie na studia a chcemy 

wysłać list tylko do tych osób, które się dostały) to należy kliknąć w link Filtruj a następnie w 

oknie dialogowym Filtrowanie i sortowanie ustawić dane zgodnie z poniższym rysunkiem (list z 

gratulacjami otrzymają tylko Ci studenci, którzy zdobyli więcej niż 10 punktów) 

https://www.openoffice.org/pl/download/index.html
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7. Następnie piszemy szablon listu. W miejscach gdzie mają się pojawić specjalne pola (takie jak np. 

nazwisko konkretnego studenta, jego miasto, kod pocztowy, liczba zdobytych punktów itp.) 

należy wstawić „specjalne pole” używając przycisku Wstaw pola koresp. ser. z karty 

Korespondencja 

8. Piszemy list o mniej więcej takiej treści: 

 

 

9. Po napisaniu szablonu wiadomości można wygenerować indywidualne wiadomości do wszystkich 

studentów. W tym celu na karcie Korespondencja należy kliknąć w przycisk Zakończ i scal -> 

Edytuj poszczególne dokumenty. 

10. Gratulacje! Powstał nowy dokument, który zawiera tyle stron (pod warunkiem, że szablon mieści 

się na jednej stronie), ile było osobników w bazie studentów. Na każdej stronie jest ten sam list, 

ale z wpisanymi danymi innego studenta. Po upewnieniu się, że wszystko jest w porządku można 

wydrukować nowy dokument. 

11. W razie wykrycia usterki można zamknąć wygenerowany dokument bez zapisywania zmian i „w 

dokumencie szablonie” dokonać kilka poprawek, a następnie należy wrócić do punktu nr 9. 

 

 

https://www.officeblog.pl/wp-content/uploads/2014/06/korespondencja-seryjna-filtrowanie.png
https://www.officeblog.pl/wp-content/uploads/2014/06/korespondencja-seryjna-list.png
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Krok 1. Wzór 

Przygotuj wzór jednobrzmiącego dokumentu lub koperty 

 

Krok 2. Baza danych adresatów 

Stwórz bazę danych adresatów (rys. 2). Jest ona jednocześnie zestawem zwrotów i wyrażeń, które 

pozwolą wypełnić indywidualny dla każdego klienta list czy zaproszenie. Najlepiej przygotować ją za 

pomocą programu Excel. Pierwszy wiersz określa nazwy pól, które powinny wskazywać na wartości 

danej kolumny. Nazwy tego pierwszego wiersza nie będą wchodziły w skład ostatecznego dokumentu – 

zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do powiązania listu z bazą klientów. 

 

Krok 3. Scalenie wzoru z bazą danych 

Po napisaniu tekstu listu lub zaproszenia, wejdź do karty Korespondencja i kliknij na przycisk Rozpocznij 

koresp. ser., a następnie wybierz opcję Listy (rys. 3.). 

 

3a Następnie kliknij w przycisk Wybierz adresatów i Użyj istniejącej listy, po czym wskaż plik 

Excelowy, w którym została zapisana baza klientów (rys. 4). W oknie Wybieranie tabeli wskaż arkusz 

zawierający wprowadzone dane (prawdopodobnie będzie to Arkusz 1). 

https://www.as-sprzedazy.pl/template/ass/uploads/media/default/0001/01/573fbdc999eee99e3ce23f4b55d6e6bc49457f6c.jpeg
https://www.as-sprzedazy.pl/template/ass/uploads/media/default/0001/01/5221b2aa2999e77e95e10fe007e180b913d9286e.jpeg
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3b Później wybierz polecenie Edytuj listę adresatów, aby sprawdzić, czy zaimportowałeś prawidłowe 

dane (rys. 5). Jeżeli chcesz wysłać list lub zaproszenie do 300 klientów, którzy zrobili u ciebie zakupy np. 

powyżej 10 000 zł, wówczas w kolumnie Zakupy filtruj dane. Możesz wejść do opcji Zaawansowane, aby 

wpisać konkretne parametry filtru. 

 

3c Następnie skup się na tekście listu. W miejscach, gdzie muszą zmieniać się dane, takie jak imię i 

nazwisko, określenia "Pani/Pana", wartość sprzedanych towarów itp. należy wstawić „specjalne pole”, 

używając przycisku Wstaw pola koresp. ser. z karty Korespondencja i wybierając poszczególne pola 

specjalne (rys. 6). 

https://www.as-sprzedazy.pl/template/ass/uploads/media/default/0001/01/eb249081e40204edd7a849ea65ee5b9903c67d25.jpeg
https://www.as-sprzedazy.pl/template/ass/uploads/media/default/0001/01/165e22c31d393cfeac30f34238c6f1a494129b81.jpeg
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3d Wówczas nasze zaproszenie będzie wyglądało jak na rys. 7. 

3e Nazwy wszystkich pól korespondencji seryjnej wstawione do dokumentu znajdują się pomiędzy 

charakterystycznymi znakami « ». Pola te można modyfikować pod względem rodzaju i wielkości 

czcionki, a także pogrubienia, podkreślenia i zmiany koloru. 

W przypadku, gdy zaproszenie kierujemy do kobiety, wówczas w treści listu musimy odwoływać się do 

"Pani" zakupów. Aby Word mógł automatycznie wprowadzać prawidłową odmianę konkretnego wyrazu, 

wystarczy powołać się na zwrot grzecznościowy „Szanowna Pani” lub „Szanowny Pan” i wpisać, jakie 

reguły Word ma zastosować dla kobiet, a jakie dla mężczyzn. Aby w łatwy i szybki sposób nadać swoje 

zasady wyboru, postaw kursor w odpowiednim miejscu zaproszenia i kliknij na przycisk Reguły, 

wybierając polecenie Jeśli…to…inaczej (rys. 8). 

 

https://www.as-sprzedazy.pl/template/ass/uploads/media/default/0001/01/3c630a83fb6b2d48d6071ac1c50f644b5f6004c3.jpeg
https://www.as-sprzedazy.pl/template/ass/uploads/media/default/0001/01/a3a67aa93ca7a430692bff154627322de34814a0.jpeg
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3f Wtedy otworzy się okno pozwalające na sformułowanie warunku i określenie, jakie teksty powinny 

pojawić się w dokumencie w zależności od spełnienia, bądź nie, tego warunku (rys. 9). 

 

3g Rozwijana lista Nazw pól pozwala wybrać dowolne pole z naszej bazy danych. Rozwijana lista 

Porównanie pozwala określić rodzaj relacji, jaka musi zajść z polem Porównaj z. W tym przypadku 

zachodzi równość – jeśli zwrot grzecznościowy jest równy (zawiera słowa) „Szanowna Pani”, to wstaw 

tekst „dokonała Pani”. 

W przeciwnym razie, jeśli pojawi się tekst „Szanowny Pan”, Word wstawi słowo „dokonał Pan”.  

Na zakończenie korespondencji seryjnej kliknij przycisk Zakończ i scal. Możemy sprawdzić, czy nasze 

listy scaliły się prawidłowo, wybierając przycisk Podgląd wyników i zmieniając strzałkami zaproszenia 

dla kolejnych osób (rys. 10). 

3h Przycisk Zakończ i scal ma trzy dodatkowe opcje: 

1. Edytuj poszczególne dokumenty… – po zapisaniu dokumentu pod nową nazwą będzie można go dowolnie 
modyfikować. Plik będzie zawierał tyle stron, ile osób będzie zawierała nasza baza danych. 

2. Drukuj dokumenty… – opcja ta rozpocznie drukowanie kolejnych listów z zaproszeniami do wszystkich 
adresatów, bez konieczności klikania 5000 razy polecenia „drukuj”. 

3. Wyślij wiadomości e-mail… – pozwala wysłać zaproszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Wykorzystanie tej możliwości wymaga jednak, by w naszym komputerze znajdował się program do 
wysyłania i odbierania poczty elektronicznej, np. Outlook z pakietu MS Office, a baza danych w Excelu 
powinna zawierać dodatkowo adres e-mail przy każdym kliencie. 

Krok 4. Tworzenie kopert 

4a Koperty tworzymy podobnie do listu, dyplomu czy podziękowań, z tą różnicą, że redagujemy tylko 

dwa obszary: nadawcy i odbiorcy. Aby utworzyć kopertę, do której automatycznie zostaną wprowadzone 

dane odbiorców, w nowym, pustym dokumencie programu Word wybierz opcję Koperty (rys. 11). 

https://www.as-sprzedazy.pl/template/ass/uploads/media/default/0001/01/ebc8fe6b90d5ba76b4100ec7b0a4a4ed04faab64.jpeg
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4b Wówczas otworzy się nowe okno – Opcje kopert. W nim należy odszukać rozmiar naszej koperty lub 

wybrać możliwość Rozmiar niestandardowy… – który pozwala określić własne wymiary (rys. 12). 

 

4c Na każdej kopercie znajdują się dwa obszary: Adres nadawcy i Adres odbiorcy. Word określa je jako 

Adres zwrotny na kopercie oraz Adres na kopercie (rys. 13). Każdy z adresów ma własny przycisk 

Czcionka, który pozwala zmodyfikować styl wpisanego nadawcy i odbiorcy. Dodatkowo każdy adres 

można przesunąć względem brzegów koperty, wykorzystując pola Od lewej i Od góry. 

https://www.as-sprzedazy.pl/template/ass/uploads/media/default/0001/01/9e029bafd8673b39d13936bf1de44cd4e21d8691.jpeg
https://www.as-sprzedazy.pl/template/ass/uploads/media/default/0001/01/00cc7d7b33a2f54523cb43780e5ed5b4d1378c69.jpeg
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4d W oknie Opcje kopert znajduje się ważna zakładka Opcje drukowania. Warto do niej zajrzeć i ustawić 

odpowiednie parametry podawania kopert, które będą współgrały z ustawieniami naszej drukarki (rys. 

14). 

4e Zatwierdzenie ustawień okna Opcje kopert zamyka okno dialogowe i przekształca rozmiar dokumentu 

do wybranej koperty. Wprowadzone na kopercie dane nadawcy będą traktowane jak zwykły tekst. Jeśli 

chcemy – możemy umieścić również logo naszej firmy. 

 

Obszar odbiorcy przeznaczony jest na wprowadzenie imion, nazwisk i adresów naszych klientów. 

Musimy postawić kursor w miejscu, w którym chcemy wprowadzać dane wszystkich osób i wykonujemy 

te same czynności, które realizowaliśmy przy pisaniu listu. W menu górnym, w zakładce Korespondencja 

kliknij w przycisk Wybierz adresatów i Użyj istniejącej listy, wskaż plik Excelowy, w którym została 

zapisana baza klientów. Następnie wskaż arkusz zawierający dane wszystkich osób. Na tym etapie 

możemy przejrzeć jeszcze listę tych odbiorców i ewentualnie odhaczyć lub zaznaczyć dodatkowe osoby 

wybierając polecenie Edytuj listę adresatów. Później zostaje już tylko przycisk Wstaw pola koresp. ser. 

Nasza koperta będzie wyglądała jak na rys. 15. 

4f W tym momencie możemy jeszcze zmienić wielkości czcionek, pogrubić imię i nazwisko, dopisać 

ręcznie skrót „Sz. P.” lub dodać wiersz „Zwrot grzecznościowy” zawierający pełne wyrażenia „Szanowna 

https://www.as-sprzedazy.pl/template/ass/uploads/media/default/0001/01/0edc43cdd9b8cb578f55bac54ef684a540640a74.jpeg
https://www.as-sprzedazy.pl/template/ass/uploads/media/default/0001/01/031ad6266ca533d92861a02a5a474e2e1bc1989e.jpeg
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Pani”/„Szanowny Pan”. Dalsze postępowanie jest już takie samo, jak w przypadku listów: wybieramy 

polecenie Zakończ i scal, możemy włączyć Podgląd wyników, a na końcu wydrukować seryjnie 

wszystkie koperty, klikając w ikonę Zakończ i scal / Drukuj dokumenty… 

 

4g Zatwierdzenie przyciskiem „Tak” połączy dokument główny ze źródłem, natomiast odpowiedź „Nie” 

przekształci ten plik w zwykły dokument Worda (rys. 17). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WlF8ESOKSZg 

https://www.youtube.com/watch?v=1VWrJq1vhPc 

https://www.youtube.com/watch?v=gQx2_WAir_g 

open office: 

https://www.youtube.com/watch?v=9-zNNMAlpI4 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WlF8ESOKSZg
https://www.youtube.com/watch?v=1VWrJq1vhPc
https://www.youtube.com/watch?v=gQx2_WAir_g
https://www.as-sprzedazy.pl/template/ass/uploads/media/default/0001/01/c456ecc1d79e1be0330828ca37a9a7070d6b19fd.jpeg
https://www.as-sprzedazy.pl/template/ass/uploads/media/default/0001/01/fee3ef4ce320b882f1b7cbbce04f08b6d3dc87bb.jpeg
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Temat 2: Zebranie i powtórzenie wiadomości – operacje bazodanowe w arkuszu kalkulacyjnym – 

ćwiczenia 

Sortowanie danych w kolumnach w kilku poziomach  

Wykonując poniższe ćwiczenia można wpisać dane do arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel, Calc) 

lub otworzyć gotowy arkusz, wykorzystując przycisk Pobierz (klikając go przy przyciśniętym 

klawiszu Ctrl) 

Ćwiczenie 1 

Przedstawiona tabela prezentuje rodzaje drzew występujących w Polsce i rodzin, do których te drzewa 

należą. Dane w tabeli posortuj według rodzajów drzew, a następnie według ich rodzin. 

Plik do pobrania 

Pobierz 

 

W przypadku problemów z zastosowaniem wielopoziomowego sortowania możesz obejrzeć wybrany 

film, pokazujący w jaki sposób można to wykonać w programie Excel lub programie Calc. 

 

Ćwiczenie 2 

https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res/R126OYjKj95oR/3/kby6SLRh4dz6J8nI37A8Y79P2vuJd24C/10_8_1.ods
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Tabela zawiera informacje na temat najdłuższych rzek świata. Posortuj tabelę według kontynentów, przez 

które przepływają najdłuższe rzeki, a następnie według nazw najdłuższych rzek. 

Plik do pobrania 

Pobierz 

 

Filtrowanie danych  

Możliwości filtrowania danych pozwolą ci wyświetlić wybrane rekordy bazy według określonego 

kryterium. Przypomnij sobie tabelę, która zawierała informacje na temat organizowanego przez ciebie 

konkursu dla twoich kolegów. Dzięki możliwości filtrowania pokażesz informacje tylko o tych 

uczestnikach, którzy przeszli do drugiego etapu. Przyjrzyj się załączonej ilustracji prezentującej efekt 

wykonanego ćwiczenia. 

 

https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res/R4Srn6HwN23y3/2/lhLowLzjucdMoSPXYVS7dmaqf30v6NgD/10_8_1_1.ods
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Ćwiczenie 3 

Pobierz plik z powyższą tabelą. Odszukaj polecenia filtrowania w swoim programie do projektowania 

arkuszy kalkulacyjnych. Zastosuj ją do zmodyfikowania tabeli, w taki sposób, aby były wyświetlone 

tylko dane uczestników, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu. 

Plik do pobrania 

Pobierz 

Jeżeli masz problemy z odszukaniem i zastosowaniem polecenia filtrowania, skorzystaj ze wskazówki. 

Wskazówka 

Aby uzyskać tabelę tylko z nazwiskami osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu, wykonaj 

następujące operacje: 

1. Załóż filtry w wierszu nagłówkowym. Na załączonej ilustracji jest to wiersz 3. Odszukaj 

polecenia filtru. Narzędzia do filtrowania, podobnie jak do sortowania, znajdują się w grupie 

narzędzi Dane. Pamiętaj, aby w czasie wykonywania tej operacji jedna z komórek tego wiersza 

była aktywna. Zastosowanie polecenia filtruj spowoduje powstanie rozwijanych list (można je 

rozwinąć, klikając w strzałkę na wybranej komórce w nagłówku tabeli). 

2. Kliknij w strzałkę komórki Drugi etap TAK/NIE i rozwiń listę możliwości filtrowania, 

zaznaczając na niej tylko słowo pole TAK. 

3. Po zatwierdzeniu operacji otrzymasz tabelę z nazwiskami osób, które zakwalifikowały się do 

drugiego etapu konkursu. 

Ćwiczenie 4 

Wykorzystując filtr, przedstaw w pobranej tabeli nazwy najdłuższych rzek przepływających przez 

Eurazję, których długość przekracza 5000 km. Oblicz łączną ich długość. Ile jest takich rzek, które 

spełniły wymienione warunki. 

Plik do pobrania 

Pobierz 

 

https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res/R1DKfbVKtmsiN/2/1JsOUqjcXvIBnoJDpKK7e0aEuXylXIRd/10_8_2.ods
https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res/RNI828L1pGeBJ/3/F9k8ICwDbloioOhYTS8081ib4ta4pqN2/10_8_2_1.ods
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Ćwiczenie 5 

W tabeli wyświetl informacje o największych morenowych jeziorach, których powierzchnia jest większa 

od 100 km2. Ile takich jezior jest w Polsce? 

Plik do pobrania 

Pobierz 

 

Ćwiczenie 6 

W tabeli wyświetl nazwy tatrzańskich szczytów wyższych niż 2500 m. 

Plik do pobrania 

Pobierz 

 

https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res/R1Wsz84ebugj8/2/mRDVs8w3mvvSDjyXSRld251g9wRjHJz5/10_8_2_2.ods
https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res/R1IWv9u3Y50iO/3/1zXBUCiHmTu2ASxq7JCdANLAxYBCa5af/10_8_2_3.ods


14 
 

Wykresy 

Ćwiczenie 1 

Zaprezentuj na wykresie dane z poniższej tabeli, w której zapisano średnie temperatury w każdym 

miesiącu, mierzone o trzech godzinach: 7.00, 12.00 i 19.00. 

Do wykonania zadania możesz pobrać gotowy plik z tabelą wypełnioną przykładowymi danymi. 

Plik do pobrania 

Pobierz 

 

Zwróć uwagę, że wykres zaprezentuje trzy serie danych: 

1. Średnie temperatury o godz. 7.00. 

2. Średnie temperatury o godz. 12.00. 

3. Średnie temperatury o godz. 19.00. 

Jeżeli napotkasz problemy podczas wykonywania wykresu, skorzystaj ze wskazówki lub obejrzyj film 

wstawiania wykresu w programie Excel lub Calc. 

Aby wykonać wykres: 

1. Kliknij na którąkolwiek komórkę w tabeli z danymi. 

2. Wywołaj polecenie wstawiania wykresu. 

3. Wybierz typ wykresu. 

4. Przesuń wykres w takie miejsce, aby nie zasłaniał tabeli z danymi. 

  

https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res/R19xwCGQtK7Rl/3/O1BsvaUNcn7rQGVjBTVGM9izp2uimUbV/10_7_1.ods
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Ćwiczenie 2 

Narysuj wykres ukazujący wielkość kontynentów oraz wykres prezentujący wysokości najwyższych 

szczytów na kontynentach. 

Plik do pobrania Pobierz 

 

Ćwiczenie 3 

Dla tabeli z poprzedniego zadania oblicz, jaką część procentową powierzchni lądów na ziemi zajmują 

poszczególne kontynenty. Dla zilustrowania obliczonych wartości wykonaj wykres kołowy.  

Ćwiczenie 4 

Wykonaj wykres prezentujący liczbę ludności w poszczególnych województwach na przestrzeni lat 1999 

– 2013 według zamieszczonej tabeli. Możesz w podobnej tabeli zgromadzić informacje na temat 

miejscowości, w której mieszkasz. Informacje o liczbie mieszkańców możesz znaleźć w sieci Internet. 

Plik do pobrania Pobierz 
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