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Tworzenie formularzy  

Formularz jest obiektem bazy danych, którego można używać do tworzenia interfejsu 
użytkownika dla aplikacji bazy danych. Formularz „związany” to formularz, który jest połączony 
bezpośrednio ze źródłem danych, na przykład tabelą lub kwerendą, i służy do wprowadzania, edytowania 
i wyświetlania danych z tego źródła danych. Można także utworzyć formularz „niezwiązany”, który nie 

jest połączony bezpośrednio ze źródłem danych, ale wciąż zawiera przyciski poleceń, etykiety lub inne 
formanty potrzebne do obsługi aplikacji. 

Za pomocą formularzy związanych można sterować dostępem do danych, na przykład określając, 
które pola lub wiersze danych mają być wyświetlane. Na przykład niektórzy użytkownicy muszą widzieć 
tylko kilka pól z tabeli o wielu polach. Udostępnienie tym użytkownikom formularza zawierającego tylko 
te pola ułatwi im korzystanie z bazy danych. Do formularza można również dodawać przyciski poleceń i 

inne funkcje w celu zautomatyzowania często wykonywanych akcji. 
Formularze można porównać do okien, przez które użytkownicy przeglądają bazę danych i 

uzyskują do niej dostęp. Efektywny formularz przyspiesza korzystanie z bazy danych, ponieważ 
użytkownicy nie muszą wyszukiwać potrzebnych informacji. Wizualnie atrakcyjny formularz sprawia, że 

praca z bazą danych jest przyjemniejsza i wydajniejsza, a może przy okazji zapobiegać wprowadzaniu 
nieprawidłowych danych. 

1. Tworzenie formularza za pomocą narzędzia Formularz 

Aby utworzyć formularz jednym kliknięciem przycisku myszy, można użyć narzędzia Formularz. 
Po użyciu tego narzędzia w formularzu zostaną umieszczone wszystkie pola z podstawowego źródła 
danych. Nowego formularza można zacząć używać natychmiast. Można też zmodyfikować formularz w 
widoku układu lub w widoku projektu, aby lepiej zaspokajał potrzeby użytkownika. 

Tworzenie nowego formularza przy użyciu narzędzia Formularz 
 W okienku nawigacji kliknij tabelę lub kwerendę zawierającą dane, które mają się znaleźć w 

formularzu. 
 Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij przycisk Formularz. 

Program Access utworzy formularz i wyświetli go w widoku układu. W widoku układu można 
wprowadzać zmiany projektu formularza, który wyświetla dane. W razie potrzeby można na przykład 

dopasować rozmiar pól tekstowych, aby zmieściły się w nich dane. 
Jeśli program Access znajdzie tabelę, która jest w relacji jeden-do-wielu z tabelą lub kwerendą 

użytą do utworzenia formularza, doda do formularza arkusz danych oparty na powiązanej tabeli lub 
kwerendzie. Jeśli na przykład użytkownik utworzy prosty formularz oparty na tabeli Studenci,  a między 
tabelą Studenci a tabelą Oceny istnieje zdefiniowana relacja jeden-do-wielu, w arkuszu danych zostaną 
wyświetlone wszystkie rekordy z tabeli Oceny, które odnoszą się do bieżącego rekordu tabeli Studenci. 
Można usunąć arkusz danych z formularza, jeśli nie jest potrzebny. Jeśli istnieje więcej niż jedna tabela z 
relacją jeden-do-wielu w stosunku do tabeli, która została użyta do utworzenia formularza, program 
Access nie doda żadnych arkuszy danych do formularza. 

Ćwiczenie 1. Utwórz formularz dla kwerendy Oceny z wybranego przedmiotu. 

2. Tworzenie formularza dzielonego za pomocą narzędzia Formularz dzielony 

Formularz dzielony udostępnia jednocześnie dwa widoki danych — widok formularza i widok 

arkusza danych. Formularz dzielony różni się od kombinacji formularz/podformularz tym, że te dwa 
widoki są połączone z tym samym źródłem danych i zawsze są ze sobą zsynchronizowane. Zaznaczenie 
pola w jednej części formularza powoduje zaznaczenie tego samego pola w drugiej części formularza. 

Dane można dodawać, edytować lub usuwać w dowolnej części (pod warunkiem, że można aktualizować 
źródło rekordów, a użytkownik nie skonfigurował formularza w sposób uniemożliwiający wykonywanie 
tych akcji). 

Praca z formularzami dzielonymi daje korzyści wynikające z korzystania z obu rodzajów 
formularzy w jednym formularzu. Można na przykład użyć części arkusza danych, aby szybko 
zlokalizować rekord, a następnie użyć części formularza w celu wyświetlenia lub edytowania rekordu. 

Tworzenie formularza dzielonego za pomocą narzędzia Formularz dzielony: 

 W okienku nawigacji kliknij tabelę lub kwerendę zawierającą dane, które mają się znaleźć w 
formularzu. Ewentualnie otwórz tabelę lub kwerendę w widoku arkusza danych. 

 Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij przycisk Formularz dzielony. 
Program Access utworzy formularz i wyświetli go w widoku Układ. W widoku Układ można 

wprowadzać zmiany projektu formularza przy jednoczesnym wyświetlaniu danych. W razie potrzeby 

można na przykład dopasować rozmiar pól tekstowych, aby zmieściły się w nich dane.  

Ćwiczenie 2. Utwórz formularz dzielony dla tabeli Oceny. 
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3. Tworzenie formularza z wieloma rekordami za pomocą narzędzia Wiele 

elementów 

Po utworzeniu formularza za pomocą narzędzia Formularz jest w nim w danej chwili wyświetlany 
jeden rekord. Aby uzyskać formularz wyświetlający wiele rekordów, który można dostosować bardziej niż 
arkusz danych, można użyć narzędzia Wiele elementów. 

 W okienku nawigacji kliknij tabelę lub kwerendę zawierającą dane, które mają się znaleźć w 
formularzu. 

 Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij przycisk Więcej formularzy, a następnie kliknij 
pozycję Wiele elementów. 
Program Access utworzy formularz i wyświetli go w widoku Układ. W widoku Układ można 

wprowadzać zmiany projektu formularza przy jednoczesnym wyświetlaniu danych. W razie potrzeby 
można na przykład dopasować rozmiar pól tekstowych, aby zmieściły się w nich dane.  

Po użyciu narzędzia Wiele elementów program Access utworzy formularz przypominający arkusz 
danych. Dane zostaną rozmieszczone w wierszach i kolumnach i będzie widać więcej niż jeden rekord. 
Formularz typu Wiele elementów udostępnia więcej opcji dostosowywania niż arkusz danych, w tym 
możliwość dodawania elementów graficznych, przycisków i innych formantów.  

Ćwiczenie 3. Utwórz formularz z wieloma rekordami dla tabeli Oceny. 

4. Tworzenie formularza za pomocą Kreatora formularzy 

Aby mieć więcej możliwości wybierania pól do wyświetlania w formularzu, można użyć Kreatora 
formularzy zamiast różnych narzędzi konstruowania formularzy wymienionych wcześniej. Można również 
określić sposób grupowania i sortowania danych, a także użyć pól z więcej niż jednej tabeli lub kwerendy, 
o ile między tabelami i kwerendami zostały wcześniej określone relacje.  

 Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij przycisk pozycję Kreator formularzy. 
 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronach Kreatora formularzy. 

Ćwiczenie 4. Utwórz formularz za pomocą kreatora dla tabel Studenci i Oceny zawierający pola 

Nazwisko, Imię, Przedmiot, Ocena. 

5. Tworzenie formularza za pomocą narzędzia Pusty formularz 

Jeśli kreator lub narzędzia konstruowania formularzy nie zaspokajają potrzeb użytkownika, można 
skonstruować formularz za pomocą narzędzia Pusty formularz. Może to być bardzo szybki sposób 
skonstruowania formularza, szczególnie gdy planuje się umieścić w nim tylko kilka pól. 

 Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij przycisk Pusty formularz. 
 Program Access otworzy pusty formularz w widoku układu i wyświetli okienko Lista pól. 
 W okienku Lista pól kliknij znak plus (+) obok tabeli lub tabel z polami, które chcesz ująć 

w formularzu. 
 Aby dodać pole do formularza, kliknij je dwukrotnie lub przeciągnij do formularza. 
 Za pomocą narzędzi z grupy Nagłówek/stopka na karcie Projektowanie można dodać do 

formularza logo, tytuł lub datę i godzinę. 

 Za pomocą narzędzi z grupy Formanty na karcie Projektowanie można dodać do formularza różne 
formanty. 
Aby uzyskać nieco większy wybór formantów, należy przełączyć do widoku Projekt, klikając 

prawym przyciskiem myszy formularz, a następnie klikając polecenie Widok projektu. 
Formanty dodane w widoku Projekt mogą być niezgodne z funkcją publikowania w sieci Web. Jeśli 

formularz ma zostać opublikowany w sieci Web, należy używać wyłącznie funkcji dostępnych w widoku 
Układ. 

6. Opis widoku Układ i widoku Projekt 

6.1.  Widok Układ 

Widok układu jest najbardziej intuicyjnym widokiem, który umożliwia modyfikowanie formularza 

i pozwala wprowadzać niemal wszystkie zmiany dostępne w przypadku formularzy w programie Access.  
Formularz wyświetlany w widoku układu zawiera rzeczywiste dane. Dlatego użytkownik może je 

przeglądać podobnie jak podczas używania formularza. W tym widoku można również wprowadzać 
zmiany projektu formularza. Podczas modyfikowania formularza dane są widoczne, dlatego w tym widoku 
można ustawiać rozmiar formantów oraz wykonywać wszelkie inne zadania, które mają wpływ na wygląd 

i użyteczność formularza. 
Jeśli podczas tworzenia standardowej stacjonarnej bazy danych (w przeciwieństwie do bazy 

danych sieci Web) trzeba będzie wykonać zadanie, którego nie można wykonać w widoku układu, można 
przełączyć do widoku projektu. W pewnych sytuacjach w programie Access jest wyświetlany komunikat 
z informacją, że w celu wprowadzenia konkretnej zmiany należy przełączyć do widoku projektu.  
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Ćwiczenie 5. Utwórz poniższy formularz i zapisz pod nazwą Data urodzenia. 

 

6.2.  Widok Projekt 

Widok projektu przedstawia szczegółową strukturę formularza. Są w nim wyświetlane sekcje 
Nagłówek, Szczegóły i Stopka formularza. W widoku projektu nie jest generowany formularz. Dlatego nie 
widać danych źródłowych podczas wprowadzania zmian projektu. Istnieją jednak zadania, które można 

wykonać znacznie łatwiej w widoku projektu niż w widoku układu: 
 dodawanie do formularza różnych formantów, takich jak związane ramki obiektu, podziały stron i 

wykresy; 
 edytowanie źródeł formantów pól tekstowych bezpośrednio w tych polach bez użycia arkusza 

właściwości; 
 zmienianie rozmiarów sekcji formularzy, takich jak sekcja Nagłówek formularza lub Szczegóły; 

 zmienianie pewnych właściwości formularza, których nie można zmienić w widoku Układ. 

Ćwiczenie 6. Zmodyfikuj w tabeli Oceny pola Nr indeksu i Przedmiot tak by wartości były wybierane 
z listy, następnie utwórz formularz tylko dodający dane jak poniżej 

 

W pozycji Więcej formularzy mamy jeszcze możliwość wstawienia Wykresu przestawnego i tabeli 

przestawnej. 

 Tabela przestawna - Formularz jest otwierany w widoku Tabela przestawna. Możesz dodawać 
pola, przeciągając je z listy pól do różnych obszarów tego widoku. 

 Wykres przestawny - Formularz jest otwierany w widoku Wykres przestawny. Możesz dodawać 

pola, przeciągając je z listy pól do różnych obszarów tego widoku. 

7. Dostosowywanie formularza w widoku Układ 

Po utworzeniu formularza można w łatwy sposób dostosować jego projekt, korzystając z widoku 

Układ. Po wyświetleniu rzeczywistych danych formularza można ponownie rozmieścić formanty i 
dopasować ich rozmiary. Można umieścić nowe formanty w formularzu oraz ustawić właściwości 
formularza i jego formantów. 

Aby przełączyć do widoku Układ, należy w okienku nawigacji kliknąć prawym przyciskiem myszy 
nazwę formularza, a następnie kliknąć polecenie Widok układu. 

Program Access wyświetli formularz w widoku Układ. 
Arkusz właściwości pozwala zmieniać właściwości formularza oraz jego formantów i sekcji. Aby 

wyświetlić arkusz właściwości, należy nacisnąć klawisz F4. 
Okienko Lista pól umożliwia dodawanie pól z tabeli lub kwerendy źródłowej raportu do projektu 

formularza. Aby wyświetlić okienko Lista pól: 
 Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij przycisk Dodaj istniejące pola. 
 Następnie można przeciągnąć pola bezpośrednio z okienka Lista pól do formularza. 
 Aby dodać jedno pole, kliknij je dwukrotnie lub przeciągnij je z okienka Lista pól do sekcji 

formularza, w której chcesz wyświetlić pole. 

 Aby dodać jednocześnie kilka pól, przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL i kliknij pola, które chcesz 
dodać. Następnie przeciągnij zaznaczone pola do formularza. 

8. Dostosowywanie formularza w widoku Projekt 

W przypadku stacjonarnych baz danych projekt formularza można szczegółowo dostosować 
w widoku projektu. Pozwala on dodawać nowe formanty i pola do formularza przez dodawanie ich do 
siatki projektu. Arkusz właściwości daje dostęp do wielu właściwości umożliwiających dostosowywanie 

formularza. 
Aby przełączyć do widoku Projekt, należy w okienku nawigacji kliknąć prawym przyciskiem myszy 

nazwę formularza, a następnie kliknąć polecenie Widok projektu. 
Widok projektu jest niedostępny podczas pracy z bazą danych sieci Web. 
Program Access wyświetli formularz w widoku Projekt. 


