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Formularze elektroniczne 

 

Formularz służy do prezentacji danych z tabeli lub kwerendy w sposób graficzny. 

Można go zaprojektować do: 

 wprowadzania 

 edytowania 

 wyświetlania danych. 

 

Formularze zapewniają użytkownikowi bazy dostęp do zgromadzonych w bazie 

danych, za ich pomocą można również sterować dostępem do danych. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Ćwiczenie 1. 

Dla tabeli Artykuły utwórz formularz. Na karcie Tworzenie wybierz narzędzie 

Kreator formularzy. Wskaż wszystkie pola tabeli Atykuły. Nadaj formularzowi 

nazwę Formularz zarządzania artykułami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Okno projektowania formularza zawiera sekcje:  

 Nagłówek formularza, 

 Szczegóły, 

 Stopka formularza. 

Sekcje te służą do umieszczania informacji, np. tytuł, numeracja stron formularza. 

W sekcji Szczegóły umieszczane są pola tabeli lub kwerendy, pola obliczeniowe 

oraz inne formanty. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Ćwiczenie 2. 

Za pomocą menu kontekstowego (PPM) zmodyfikuj wygląd formularza, zmieniając 

rozmieszczenie, tło poszczególnych części formularza oraz  wielkość i kolor czcionek 

etykiet. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Formanty 

 

Formanty są obiektami, które służą do wyświetlania danych (pola tekstowe) oraz 

wykonywania akcji (przyciski poleceń). Zwiększają one funkcjonalność 

formularza, pozwalają na pokazywanie elementów graficznych (obrazy, linie, 

prostokąty).  

Do budowania formantów służą narzędzia z grupy Formanty dostępne na karcie 

Projekt formularza. 

 

Aby utworzyć nowy formant, należy wybrać ikonę odpowiadającą typowi formantu 

i w siatce projektu formularza narysować formant o wymaganych wymiarach. 

Można też użyć narzędzia Kreator formantów.  

Jeśli na karcie Projekt formularza w grupie Formanty nie zaznaczono opcji Użyj 

kreatorów kontrolek, należy włączyć tę opcję. 
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Za pomocą kreatora formantów można tworzyć m.in: 

 przyciski poleceń, 

 pola listy, 

 podformularze, 

 pola kombi, 

 grupy opcji. 

 

Za pomocą narzędzi z grupy Formanty można też dodać do formularza logo, tytuł, 

numerację stron lub datę i godzinę. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Ćwiczenie 3.  

Dla lepszego wyglądu formularza, umieść w nim dowolny obraz. 

Do nagłówka dodaj swoje logo oraz datę i godzinę, a w stopce umieść link 

z adresem naszej szkoły www.9lo.rzeszow.pl. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Przyciski poleceń 

 

Formant Przycisk polecenia w formularzu służy do uruchamiania akcji 

lub zestawu akcji. Tą akcją może być otwieranie innego formularza, zamknięcie 

formularza, znajdowanie lub usuwanie rekordu, przejście do następnego rekordu 

albo wydruk raportu.  

 

Aby przypisać akcję do przycisku polecenia, należy zaprojektować makro 

lub napisać procedurę zdarzenia i dołączyć ją do odpowiedniej właściwości 

przycisku polecenia (ALE TO RACZEJ DLA ZAAWANSOWANYCH 😊). 

 

Istnieje także możliwość automatycznego utworzenia procedury zdarzenia przy 

użyciu kreatora. W tym celu należy w obszarze Widok projektu, na karcie Projekt 

formularza, w grupie Formanty włączyć opcję Użyj kreatorów kontrolek, 

następnie w tej samej grupie wybrać ikonę Przycisk i w projekcie formularza 

kliknąć w miejscu, gdzie ma być wstawiony przycisk.  

  

http://www.9lo.rzeszow.pl/
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_______________________________________________________________________________________________ 

 

Ćwiczenie 4.  

 

Aby wygodnie wprowadzać dane do tabeli wstaw przyciski nawigowania między 

rekordami.  

_______________________________________________________________________________________________ 

Ćwiczenie 5.  

 

Zmodyfikuj wygląd formularza dodając grupę opcji dla pola Dostarczono. W grupie 

zdefiniuj etykiety: TAK oraz NIE. Przechowaj w polu Dostarczono wartości: 1 i 0. 
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_______________________________________________________________________________________________ 

 

Właściwości formularza 

 

Formularze mają właściwości, które umożliwiają 

definiowanie indywidualnych cech. Właściwości jest 

kilkadziesiąt, ale tylko niektóre mają bezpośredni 

wpływ na pracę z bazą danych. Aby ułatwić pracę 

przy ich definiowaniu, podzielono je w oknie 

Arkusz właściwości na kilka grup: 

 

 Grupa Format - zawiera właściwości związane 

z wyglądem formularza. 

 

 Grupa Dane – właściwości związane z danymi 

sposobem dostępu do nich. Za pomocą opcji 

Źródło rekordów można powiązać formularz 

z dowolną tabelą lub kwerendą. 

 

 Grupa Zdarzenie - zawiera właściwości 

do definiowania działań związanych 

ze zdarzeniami zachodzącymi w trakcie pracy z formularzem. 

 

 Grupa inne - zawiera pozostałe właściwości.  

 

 Można też wybrać grupę Wszystkie i przeglądać wszystkie dostępne właściwości. 

 

 

Właściwości formantów 

 

Formanty również mają właściwości, które umożliwiają definiowanie indywidualnych 

cech. Lista właściwości zależy od rodzaju formantu. Właściwości są dostępne 

w oknie Arkusz właściwości. W polu Typ zaznaczenia można wybrać obiekt, 

którego właściwości mają być edytowane. Każdy typ formantu ma domyślny zestaw 

właściwości, decydujący o jego ogólnym wyglądzie i zachowaniu. 


