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 Forma zaliczenia zal.na ocenę  zal.na ocenę   
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WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy  z zakresu teorii baz danych ze szczególnym 
uwzględnieniem relacyjnych baz danych,  języka SQL i elementów zarządzania i 
administracji bazami danych. Wykład ma na celu przybliŜenie studentom moŜliwości i 
funkcji jakie posiadają współczesne systemy zarządzania bazami danych zarówno 
uŜytkownikom jak i programistom. 
 
Metody dydaktyczne:  
Zajęcia są prowadzone w formie wykładów. DuŜe rysunki i schematy są przekazywane z 
uŜyciem środków wizualnych (rzutnik multimedialny, ew. rzutnik folii). Wykładane 
zagadnienia są ilustrowane za pomocą przykładów. Studenci mają dostęp do opracowanych 
przez wykładowcę materiałów elektronicznych, pokrywających większość treści 
programowych. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Zaliczenie ma postać testu otwartego/wielokrotnego wyboru. Podstawą zaliczenia jest 
zdobycie minimum 50 % maksymalnej liczby punktów. 
 
 
Treści programowe:  
I. Teoria baz danych: 

1. Wprowadzenie do dziedziny baz danych, definicja bazy danych, definicja i funkcje 
systemu zarządzania bazami danych. 

2. Rodzaje baz danych, architektura, architektura klient-serwer – odmiany. 
3. Modele danych, algebra relacyjna, model relacyjny i postrelacyjny. 
 



II.  Język SQL: 
1. Język SQL, typy danych w SQL, SQL jako DDL - tworzenie struktur danych, 

definiowanie ograniczeń przy pomocy języka SQL. 
2. Manipulowanie danymi przy pomocy języka SQL, (SQL jako DML). 
3. Definiowanie integralności w języku SQL. 

III.  Zarządzanie i administracja bazami danych: 
4. Tworzenie baz danych. 
5. Narzędzia systemu zarządzania bazami danych. 
6. Zarządzanie uprawnieniami w bazach danych. 

 
Literatura podstawowa:  

1. Beynon-Davies P., Systemy baz danych. WNT, Warszawa 2003. 
2. Elmasri R., Navathe S.B. , Wprowadzenie do systemów baz danych. Helion, Gliwice 

2005. 
3. Ullman J. D., Widom J., Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT, 

Warszawa 2001. 
 
Literatura uzupełniająca:  

1. Riordan R.M., Projektowanie systemów relacyjnych baz danych, ReadMe, Warszawa 
2000. 

2. Ullman J. D., Implementacja systemów baz danych. WNT, Warszawa 2003. 
 
Efekty kształcenia: 
Student w trakcie wykładu ma nabyć teoretyczną wiedzę dotycząca teorii baz danych ze 
szczególnym uwzględnieniem relacyjnych baz danych jak równieŜ powinien poznać 
teoretycznie język SQL i jego moŜliwości. Dodatkowo oczekuje się ze wykład uświadomi i 
przedstawi studentom moŜliwości i zastosowania współczesnych systemów zarządzania 
bazami danych jak równieŜ przygotuje ich do tworzenia własnych baz danych. 
 
Język wykładowy:  polski 

 

 

LABORATORIUM  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Opanowanie umiejętności tworzenia baz danych i obiektów baz danych (takich jak tabele) 
przy pomocy dostępnych narzędzi jak równieŜ języka SQL. Opanowanie umiejętności pisania 
zarówno prostych jak i złoŜonych zapytań w języku SQL. Opanowanie prostych czynności 
administracyjnych związanych z utrzymaniem bazy  danych. 
 
Metody dydaktyczne:  
Dwugodzinne ćwiczenia laboratoryjne w pracowni komputerowej. Ćwiczenia zorientowane 
na uzyskanie załoŜonych wyników praktycznych. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Zdobycie min 50% punktów moŜliwych do zdobycia w trakcie laboratorium (kaŜde ćwiczenie 
laboratoryjne ma przyporządkowaną odpowiednią ilość punktów). 



Treści programowe:  
Wykonanie minimum 9 pierwszych laboratoriów, zasadniczo na więcej niŜ jednym systemie 
zarządzania bazą danych (np. MSSQL i PostgreSQL – ćwiczenia pokazujące osiągnięcie tych 
samych wyników w róŜnych systemach). 

1. Tworzenie baz danych i tabel. 
2. Tworzenie kopie zapasowych, odtwarzanie bazy danych z kopii zapasowej. 
3. SQL modyfikowanie danych – Insert, Update, Delete 
4. Zapytania SQL – złączenia. 
5. Zapytania SQL – suma, przecięcie, róŜnica. 
6. SQL - zaawansowane wyszukiwanie danych. 
7. SQL - funkcje agregujące w języku SQL. 
8. Definiowanie integralności w języku SQL. 
9. Widoki – definiowanie, uŜycie. 
10. Procedury składowane – definiowanie, uŜycie. 
11. Definiowanie dostępu do danych – zabezpieczenia. 
12. Indeksy. 
13. Wyzwalacze. 

 
Literatura podstawowa:  

1. Microsoft, Books On-Line – dokumentacja systemu MS SQL Server, Microsoft Corp. 
1988 – 2005. 

2. PostgreSQL 8.x Documentation, The PostgreSQL Global Development Group, 1996-
2006. 

3. Zawadzki M., SQL Server 2005, PWN, Warszawa 2006. 
 
Literatura uzupełniająca:  

1. Mazur H., Mazur Z., Projektowanie relacyjnych baz danych. Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004. 

2. Rankins R., Jensen P., Bertucci P., Microsoft SQL Server 2000. Księga eksperta., 
Helion, Gliwice 2003. 

 
Efekty kształcenia: 
Tworzenie struktur danych w wybranych systemach zarządzania bazami danych (takŜe przy 
pomocy języka SQL). Umiejętność manipulowania danymi w bazach danych takŜe przy 
pomocy języka SQL. Umiejętność pisania prostych i złoŜonych zapytań w języku SQL w celu 
uzyskiwania informacji przechowywanych w bazie danych. Wykonanie podstawowych 
czynności administracyjnych tj. wykonanie kopii zapasowej, odtworzenie bazy danych z kopii 
zapasowej itp. 
 
Osoba(y) prowadząca(e):   
dr inŜ. Damian Dudek 
mgr inŜ. Michał Jur 


