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12. Przynależność do grupy przedmiotów:     przedmioty wspólne 
13. Status przedmiotu: obowiązkowy  
14. Język prowadzenia zajęć: polski
15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Zakłada się, że przed rozpoczęciem 
nauki przedmiotu Bazy danych sem. 4 student posiada przygotowanie w zakresie programowania
komputerów (w jednym z popularnych języków).
Zakłada się, że przed rozpoczęciem nauki przedmiotu Bazy Danych na sem. 6 student posiada 
przygotowanie w zakresie podstaw baz danych,  umiejętność  programowania (w jednym z 
popularnych języków porogramowania np. C++, Pascal, C#, Java), zna podstawy opisu 
systemów informacyjnych np. z użyciem języka UML (przedmiot Inżynieria Oprogramowania).
16. Cel przedmiotu:  Celem wykładu na sem. 4 jest przekazanie studentom podstawowych 
wiadomości w zakresie relacyjnego modelu baz danych, języka zapytań SQL, podstawowych 
funkcji systemu zarządzania bazą danych, w szczególności ochrony danych i zarządzania 
transakcjami, oraz metod projektowania relacyjnych baz danych. Celem ćwiczeń 
laboratoryjnych jest nabycie przez studentów umiejętności w zakresie wykorzystania języka 
zapytań SQL w środowiskach kilku systemów zarządzania bazami danych, a także 
umiejętności projektowania baz danych.
Celem przedmiotu Bazy Danych na sem. 5 i 6 jest rozszerzenie informacji o  budowie i działaniu
systemów zarządzania bazą danych, omówienie podstaw w zakresie architektury aplikacji 
bazodanowych, przygotowanie studentów do zespołowego poprowadzenia projektu 
informatycznego, w wyniku realizacji którego ma powstać udokumentowany, bazodanowy 
system informatyczny oparty na architekturze klient–serwer. 

Dzięki uczestnictwu w wykładzie i projekcie studenci praktycznie weryfikują umiejętność 
projektowania struktury bazy danych, nabywają umiejętności opisu funkcjonalnego tworzonego 
systemu w przyjętym standardzie/konwencji, nabywają umiejętności wykorzystania narzędzia 
CASE w zakresie opisu systemu informatycznego oraz co najmniej generacji struktury bazy 
danych, doskonalą umiejętność programowania w języku C#, VB.NET, Java, nabywają 
znajomości wskazanej techniki dostępu do bazy danych (bezpośrednio ADO.NET, JDBC czy z 
użyciem technik odwzorowania obiektowo-relacyjnego Linq to SQL, Hibernate), doskonalą 
umiejętność korzystania ze środowisk wytwórczych IDE: Visual Studio, Eclipse lub NetBeans, 
zdobywają umiejętność instalacji i administracji wskazanym serwerem bazy danych oraz 
tworzenia bazy danych.
17. Efekty kształcenia:
Nr Opis efektu kształcenia Metoda Forma Odniesienie 



sprawdzenia 
efektu 
kształcenia 

prowadzenia
zajęć

do efektów 
dla kierunku
studiów

Sem. 4

W1

Rozumie pojęcie modelu danych, zna ogólnie 
koncepcję modelu hierarchicznego i sieciowego. 
Rozumie koncepcję relacyjnego modelu danych. 
Ma wiedzę o algebrze relacji jako podstawie 
języków zapytań wysokiego poziomu. Rozumie 
cele optymalizacji wykonania zapytań w bazie 
danych.

SP WM, WT K1A_W08

W2

Zna podstawowe instrukcje języka SQL, rozumie 
zasady tworzenia bazy danych w tym języku, 
wprowadzania danych do tej bazy i aktualizacji 
tych danych, rozumie zasady wyszukiwania 
danych w jednej i wielu tabelach oraz prostego 
przetwarzania tych danych. Zna cele i zasady 
tworzenia więzów referencyjnych w bazie 
danych. 

SP, CL
WM, WT, 
L

K1A_W08

W3
Ma wiedzę o mechanizmach bezpieczeństwa baz 
danych. Zna zasady przydzielania uprawnień 
użytkownikom oraz tworzenia ról. 

SP WM, WT K1A_W11

W4

Ma wiedzę o mechanizmach zarządzania 
transakcjami w bazach danych. Zna zasady 
izolacji transakcji, a także mechanizmy 
odtwarzania spójnego stanu bazy po awariach.

SP WM, WT
K1A_W08,
K1A_W12

W5

Zna zasady modelowania związków encji 
i rozumie proces tworzenia schematu relacyjnej 
bazy danych. Ma wiedzę o zasadach normalizacji 
schematu bazy danych. Zna pojęcia postaci 
normalnych relacji i ich rolę w ocenie jakości 
schematu bazy danych.

SP WM, WT
K1A_W11,
K1A_W12

U1
Potrafi utworzyć bazę danych posługując się 
językiem SQL DDL. Potrafi wprowadzać dane do
bazy i aktualizować je. 

SP, CL, PS  L K1A_U25

U2

Potrafi formułować w języku SQL zapytania do 
bazy danych odnoszące się do jednej i wielu 
tabel. Umie formułować zapytania wymagające 
grupowania i agregacji danych. 

SP, CL, PS  L K1A_U25

U3

Potrafi utworzyć diagram związków encji, a 
następnie zaprojektować strukturę bazy danych. 
Potrafi wykorzystać kryteria normalizacji do 
oceny jakości schematu bazy danych.

CL, PS  L
K1A_U21
K1A_U25

U4
Potrafi utworzyć procedury składowane oraz 
wyzwalacze dla zadanej bazy danych.

CL, PS  L K1A_U25

K1
Rozumie potrzebę projektowania odpowiednio 
znormalizowanej struktury bazy danych.

CL, PS WM, L K1A_K02

K2 Rozumie rolę administratora bazy danych w stro-
jeniu bazy, definiowaniu uprawnień użytkowni-

CL WM, L K1A_K02



ków i zarządzaniu bezpieczeństwem bazy. Ma 
świadomość wagi ochrony bezpieczeństwa bazy 
danych.

Sem. 5 i 6

W1
Rozumie podstawowe mechanizmy zachodzące w
ramach procesu serwera bazy danych.

EP WT
K1A_W08
K1A_W12 

W2 Zna i rozumie fazy realizacji zapytań  SQL EP, RP
WM, WT, 
L

K1A_W14

W3 Zna podstawowe metody optymalizacji kosztowej EP WM, WT K1A_W14

W4
Zna metody dostępu do danych w kontekście 
fizycznej budowy relacyjnej bazy danych

EP WM, WT K1A_W08

W5

Zna podstawowe możliwości współczesnych 
narzędzi CASE w zakresie wspomagania 
projektowania i wytwarzania aplikacji 
bazodanowych

EP, RP, OP WM, WT
K1A_W12
K1A_W10

W6
Zna podstawowe  interfejsy  dostępu do bazy 
danych dla popularnych środowisk 
uruchomieniowych

EP, OP WM, WT K1A_W08

W7
Rozumie koncepcję odwzorowania obiektowo-
relacyjnego

EP, RP, OP WM, WT K1A_W12

U1
Potrafi wykorzystać konkretne narzędzie CASE 
w procesie projektowania i implementacji 
systemu informatycznego

RP  P K1A_U22

U2
Potrafi utworzyć bazę danych, oraz 
administrować wybranym serwerem bazy danych 
w podstawowym zakresie

RP  P K1A_U25

U3
Potrafi formalnie opisać tworzony system 
informacyjny

RP, OP  P K1A_U19

U4
Potrafi zaproponować architekturę tworzonej 
aplikacji  z uwzględnieniem podziału na 
komponenty

RP, OP  P K1A_U25

U5
Potrafi  skutecznie wykorzystać wybrany interfejs
dostępu do bazy danych (bezpośredni lub oparty 
na odwzorowaniu obiektowo-relacyjnym)

RP, OP  P K1A_U24

K1 Potrafi współdziałać w grupie projektowej RP P K1A_K03

K2
Potrafi szeregować zadania realizacyjne,  
uwzględniając ich trudność i ważność

RP P K1A_K04

K3
Potrafi  samodzielnie wykonać wskazane 
elementy systemu informatycznego

RP, OP P K1A_K05

18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin)
      W. : 30 (sem. 4), 30 (sem. 5)     L.: 45 (sem. 5)     P.: 30 (sem. 6)
19. Treści kształcenia:

Wykład (sem. 4)

Ogólna charakterystyka baz danych. Baza danych a system zarządzania bazą danych. Zadania 
systemu zarządzania bazą danych. Struktura systemów z bazą danych i aplikacją – systemy 
wielowarstwowe. Modele danych – krótka charakterystyka hierarchicznego, sieciowego 
i relacyjnego modelu danych. Formalna definicja modelu relacyjnego. Algebra relacji. Podstawy 
przekształcania wyrażeń algebry relacji i optymalizacji zapytań. Język SQL. Definiowanie tablic.



Wprowadzanie i aktualizacja danych w tablicach. Formułowanie zadań wyszukiwania danych. 
Wyszukiwanie w wielu tablicach. Pytania zagnieżdżone. Pytania skorelowane. Funkcje 
agregujące. Grupowanie danych. Konstruktor tabeli w zapytaniach. Perspektywy. Ochrona 
integralności danych – więzy referencyjne. Bezpieczeństwo baz danych – kontrola dostępu; 
tworzenie użytkowników, nadawanie uprawnień. Zarządzanie transakcjami: definicja i własności
transakcji. Sterowanie współbieżnym dostępem do bazy danych – mechanizmy blokad. 
Szeregowalność harmonogramów transakcji. Zakleszczenie transakcji. Prowadzenie dziennika 
bazy danych.  Odtwarzanie spójnego stanu bazy po awariach. Projektowanie struktury logicznej 
relacyjnych baz danych. Modelowanie związków encji: encje, związki, atrybuty; rodzaje 
związków. Algorytm tworzenia schematów relacji z diagramu związków encji. Redundancja 
danych. Funkcyjne zależności między danymi. Postacie normalne relacji. Architektura systemu 
z bazą danych. Architektura klient/serwer. Wielowarstwowe internetowe systemy bazodanowe.

Wykład (sem. 5)

Celem wykładu jest przygotowanie studentów do zespołowego poprowadzenia projektu 
informatycznego, w wyniku realizacji którego ma powstać udokumentowany, bazodanowy 
system informatyczny oparty na architekturze klient–serwer. 

W ramach pierwszej części wykładu prezentowane są wybrane mechanizmy współczesnych 
SZBD pod kątem architektury serwera bazy. Omawiane są zagadnienia związane ze sposobem 
realizacji pewnych mechanizmów przez proces serwera b.d. Pozwala to spojrzeć na serwer bazy 
danych nie tylko pod katem usługobiorcy (tzn. nie tylko klienta usług udostępnionych poprzez 
język SQL). Między innymi są to szczegóły związane z implementacją mechanizmów 
transakcyjnego przetwarzania, fizycznej obsługi i organizacji bazy danych, buforowania danych 
przez proces serwera, metod optymalizacji zapytań SQL. Pokazywane są te mechanizmy, które 
maja bezpośredni wpływ na wydajność lub bezpieczeństwo tworzonych rozwiązań.  
W części drugiej, na przykładach omawiane  są podstawowe elementy analizy i projektowania z 
wykorzystaniem diagramów ERD logicznego i fizycznego (ERD - ang. Entity Relationship 
Diagram) oraz krótko, wybranych diagramów UML (UML – ang. Unified Modeling Language).
W ramach wykładów prezentowane są języki programowania i narzędzia wytwórcze klasy RAD 
(ang. RAD – Rapid Application Development). Wykład koncentruje się na dwóch wiodących 
platformach: .NET i Java. Pokazane jest wykorzystanie narzędzi Visual Studio lub 
Eclipse/NetBeans, pozwalające na zaprogramowanie/zbudowanie aplikacji bazodanowej. 

Pokazane jest  użycie  programowych interfejsów dostępu do bazy danych,  specyficznych dla
wybranych  środowisk  uruchomieniowych  (standardy:  ADO.NET  i  JDBC,  odwzorowanie
obiektowo-relacyjne Linq to SQL, Linq to Entity Framework, Hibernate). 

 

Zajęcia laboratoryjne (sem. 4)

Definiowanie struktury bazy danych w języku SQL, przy wykorzystaniu poleceń wchodzących 
w skład podzbiorów DDL i DCL języka. Określenie zadań i zakresu uprawnień administratora 
bazy danych MySQL. Definiowanie nowych użytkowników i przydzielanie im zestawu operacji, 
które mogą wykonywać w bazie danych. Grupowanie uprawnień w role. Tworzenie 
podstawowych obiektów bazy danych i ich modyfikacja. Nakładanie więzów integralności na 
stworzone tabele. Testowanie poprawności działania zdefiniowanych więzów referencyjnych, 
pod kątem wprowadzania wartości pustych, powtarzających się wartości oraz kasowania wierszy
mających swe odpowiedniki w tabelach podrzędnych. 
Proste zapytania w języku SQL w środowisku MySQL. Formułowanie zadań wyszukiwania 
danych w jednej i wielu tablicach. Wykorzystywanie funkcji agregujących w poleceniu SQL do 



generacji różnego rodzaju sumarycznych zestawień – w tym również zestawień dotyczących 
wybranych wierszy odpytywanych(-ej) tabel(-i). Zapewnianie unikalności wyświetlanych 
wartości i porządkowanie wynikowego zestawienia według przyjętego kryterium. Nakładanie 
warunków selekcji – w tym również nakładanie warunków na grupę. Łączenie wielu warunków 
selekcji w jednym zapytaniu. Definiowanie własnych nazw kolumn zapytania, różnych od nazw 
atrybutów bazy.
Zapytania złożone i podzapytania w języku SQL w środowisku MS SQLServer. Zagnieżdżanie 
instrukcji SELECT. Zadania dotyczące złączenia zewnętrznego tabel bazy danych. Alternatywne
sposoby zapisu łączenia tabel. Przekształcanie zapytania w tablicę wirtualną – tzw. perspektywę 
lub widok i testowanie możliwości dokonywania modyfikacji w bazie za pomocą perspektywy. 
Podzapytania skorelowane. Sprawdzanie poprawności zaprojektowanych poleceń SQL.
Tworzenie procedur składowanych i wyzwalaczy w środowisku PostgreSQL. Administracja 
systemem PostgreSQL za pośrednictwem programu pgAdminIII. Zapoznanie z konstrukcjami, 
poszerzającymi możliwości systemu post-relacyjnego PostrgreSQL w stosunku do tradycyjnie 
rozumianego modelu relacyjnego – tj. abstrakcyjnymi typami atrybutów i złożonymi strukturami
danych, zagnieżdżonymi relacjami, atrybutami proceduralnymi (wirtualnymi), dziedziczeniem, 
zapytaniami historycznymi. Wykonywanie zadań wymagających wykorzystania obiektowych 
rozszerzeń systemu.  Testowanie mechanizmów definiowania i przetwarzania reguł aktywnych i 
wyzwalaczy. Dokonywanie zestawu operacji na bazie danych poprzez wywołanie odpowiednio 
skonstruowanych funkcji (procedur) składowanych.
Tworzenie tabel, kwerend, formularzy i raportów w systemie Access 2007. Tworzenie bazy 
danych i jej podstawowych obiektów – tj. tabel – w tym również przez importowanie tych 
wcześniej utworzonych. Zapoznanie się z wybranymi typami danych zapisywanych w tabelach 
systemu MS Access (typy: autonumerowanie i kreator odnośników). Tworzenie prostych 
kwerend wybierających, krzyżowych, aktualizujących i tworzących tabele w widoku projektu. 
Parametryzowanie kwerend. Wykorzystanie możliwości włączenia grupowania w kwerendzie, w
celu dodatkowego wyświetlenia w zapytaniu wyników funkcji agregujących. Projektowanie 
formularzy w widoku projektu – w tym formularzy z podformularzami i ustalanie ich 
właściwości. Ustalanie właściwości formularza, pozwalającego (tylko!) na wprowadzanie 
nowych danych do wybranej tabeli bazy danych. Zapoznanie z sekcjami występującymi w oknie 
projektu formularza i sposobami przejścia do ustawień ich właściwości. Korzystanie z 
wbudowanego kreatora formularzy – generowanie prostych formularzy tabelarycznych. 
Generowanie raportów w widoku projektu – w tym raportów podsumowujących. 
Projekt struktury relacyjnej bazy danych w programie Power Designer. Konstruowanie bazy 
danych w oparciu o pewien wycinek rzeczywistości, w procesie jej modelowania na 3 
poziomach – konceptualnym, logicznym i fizycznym. Definiowanie kluczy głównych i obcych, 
optymalizacja schematu bazy danych. 

Zajęcia projektowe (sem. 6)

W ramach projektu tworzony jest system informatyczny w oparciu o zadaną przez 
prowadzącego, opisową specyfikację. Studenci w podgrupach, samodzielnie realizują i 
dokumentują poszczególne etapy tworzenia systemu informatycznego. Uproszczona analiza i 
projekt jest na ogół wykonywany w oparciu o elementy metodyki obiektowej. Najważniejszym 
finalnym efektem ma być działająca wersja bazodanowego systemu informatycznego, 
funkcjonującego w architekturze klient-serwer oraz dokumentacja analityczno-projektowa w 
wersji elektronicznej. 

W ramach zajęć projektowych studenci dokonują analizy dziedziny przedmiotowej w oparciu o 
elementy metodyki obiektowej lub strukturalnej, wykonują projekt logiczny i techniczny 
systemu, tworzą adekwatny model relacyjnej bazy danych, opracowują skrypty tworzące 



strukturę bazy danych oraz przykładowe dane testowe, ew. tworzą opis systemu z 
wykorzystaniem wybranych diagramów UML (klas, przypadków użycia, stanu, komponentów), 
tworzą kod źródłowy właściwej aplikacji z zachowaniem ustalonych wcześniej standardów 
interfejsów GUI, programują tzw. logikę działania, zgodnie z zasadami inżynierii 
programowania oraz standardami kodowania przyjętymi dla wybranego języka i środowiska 
programowania (ew. tworząc przy okazji zestawy automatycznie uruchamianych testów 
jednostkowych), implementują funkcjonalność raportującą, dokonują strojenia bazy danych pod 
kątem szybkości realizacji wybranych, krytycznych zapytań generowanych z aplikacji poprzez 
analizę planu zapytania, mogą utworzyć kontekstowy, hipertekstowy system pomocy 
przyłączany do aplikacji, mogą zbudować wersje instalacyjne/dystrybucyjne produktu 
końcowego (w ustalonych wariantach)
20. Egzamin: tak; pisemny, dwuczęściowy.

21. Literatura  podstawowa:
Sem. 4

1. H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom, Systemy baz danych. Pełny wykład. WNT, 
W-wa 2006

2. R. Elmasri, S. Navathe,  Wprowadzenie do systemów baz danych, Addison-Wesley, 
Helion 2005. 

3. C.J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT, W-wa 2000.
4. R. Coburn,  SQL dla każdego, Helion 2005

Sem. 5 i 6:
5. G. Booch, J. Raumbaugh, I. Jacobson: ”UML przewodnik użytkownika” WNT, 

Warszawa 2001
6. W.R. Stanek:” SQL Server 2005 Vademecum administratora”, APN Promise sp. z o.o., 

Warszawa 2006
7. Dokumentacja SQLBase: "SQLBase. Advanced Topics Guide", GUPTA Corp. 2003 
8. J. Templeman, D. Vitter: ”Visual Studio .NET: .NET Framework. Czarna księga”, 

Helion, Gliwice 2003
9. K. Burton: “.NET CLR Księga eksperta”, Helion, Gliwice 2003
10. A.  Troelsen:”Język C# i platforma .NET”,  PWN Warszawa 2008
11. M. Landy, S. Siddiqui, J. Swisher: "JBuilder. Vademecum profesjonalisty", Helion, 

Gliwice 2004 

12. G. Reese: “Java. Aplikacje bazodanowe. Najlepsze rozwiązania” Helion, Gliwice 2003



22. Literatura  uzupełniająca:
Sem. 4:

1. J.D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT, W-wa 2000.
2. H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom, Implementacja systemów baz danych, WNT,

W-wa 2003

Sem. 5 i 6:
3. Dokumentacja techniczna i użytkownika narzędzia CASE SYBASE Power Designer: 

http://www.sybase.com
4. Dokumentacja techniczna i użytkownika narzędzia CASE SPARX Enterprise Architect: 

http://www.sparxsystems.com.au
5. Dokumentacja MSDN: http://msdn.microsoft.com
6. Dokumentacja NetBeans: http://www.netbeans.org
7. Dokumentacja Eclipse: http://www.eclipse.org

23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia 
Lp. Forma zajęć Liczba godzin

 kontaktowych / pracy studenta
1 Wykład 60/40
2 Ćwiczenia 0/0
3 Laboratorium 45/40
4 Projekt 30/30
5 Seminarium 0/0
6 Inne 20/20

Suma godzin 155/130
24. Suma wszystkich godzin: 285
25. Liczba punktów ECTS:1  10 (sem. 4: 6, sem. 5: 2, sem. 6: 2)
26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela 
akademickiego: 5
27. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym 
(laboratoria, projekty): 3
26. Uwagi:

Zatwierdzono:

……………………………. …………………………………………………
(data i podpis prowadzącego) (data i podpis dyrektora instytutu/kierownika katedry/
Dyrektora Kolegium Języków Obcych/kierownika lub 
dyrektora jednostki międzywydziałowej)

 

1 1 punkt ECTS – 25-30 godzin.


