
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2010/2011 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Informatyka 

 
Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 

Rok studiów/ semestr 

III/5 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-3BD 

 
Liczba punktów kredytowych ECTS 

6 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Bazy danych 

 

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

przedmioty kierunkowe 

 

Typ kursu / przedmiotu 

obowiązujący 

 
Język kursu/przedmiotu 

polski 

 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

dr inż. Agnieszka Bołtuć, mgr inż. Dominik Tomaszuk 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

dr inż. Agnieszka Bołtuć 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

mgr inż. Dominik Tomaszuk 

 
Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 30 - 

Liczba godzin w tygodniu / 

liczba godzin na zjazd 

4 4 - 

 

 
Założenia i cel przedmiotu 

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu relacyjnych baz danych oraz 
ich projektowaniem. Przygotowanie do sprawnego posługiwania się językiem 
SQL. Wprowadzenie do tematyki związanej z transakcjami oraz optymalizacją. 

Studenci dowiedzą się także o innych typach baz danych i poznają najbardziej 
popularne rozszerzenia języka SQL.   

 
 

 
Wymagania wstępne 

Algebra liniowa z geometrią analityczną 

Architektura systemów komputerowych 

Metody i języki programowania 

 
 

 
Treści merytoryczne przedmiotu  

Podstawowe zagadnienia i terminologia  z zakresu baz danych oraz modelu 
relacyjnego; formułowanie zapytań w języku SQL, przygotowywanie schematu 

relacyjnej bazy danych na podstawie modelu encja-związek; transakcje tworzone 
przez zanurzanie zapytań SQLowych w języku programowania; znajomość 
rozszerzeń języka SQL; zaawansowane systemy baz danych; optymalizacja 

zapytań 

 

 
 

Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

  

Wprowadzenie do systemów baz danych. Właściwości. Systemy 

zarządzania bazą danych. Modele danych. Architektura systemu baz 
danych. Architektura komunikacyjna. Podział baz danych. 

2 

Model relacyjny. Struktury danych, operacje, integralność. Algebra 
relacyjna. 

2 

Język SQL: standardy, formy SQL, typy danych, operatory, składnia. 
DML. DDL. DCL. 

4 

Projektowanie relacyjnych baz danych. Normalizacja. Postaci normalne. 2 
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Zależności funkcyjne i niefunkcyjne. 

Projektowanie relacyjnych baz danych. Projektowanie koncepcyjne. 
Diagram związków encji. 

2 

Projektowanie relacyjnych baz danych. Projektowanie logiczne. 
Odwzorowanie diagramu związków encji w model relacyjny. 

2 

Projektowanie relacyjnych baz danych. Projektowanie fizyczne. 
Składowanie danych. Podstawowe struktury plikowe. Organizacja plików. 

2 

Indeksy. 2 

Transakcje w bazie danych. Współbieżność. 4 

Optymalizacja. Strojenie zapytań. 2 

Zaawansowane systemy baz danych: rozproszone systemy baz danych, 

hurtownie danych, multimedialne systemy baz danych, semistrukturalne 
systemy baz danych, etc. 

2 

Rozszerzenia języka SQL. 2 

Podsumowanie. 2 

 
Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

Podział baz danych. Tworzenie płaskiej bazy danych. Składowanie 

danych w pliku CSV. 

2 

Relacyjne bazy danych. Narzędzia administracyjne i instalacja relacyjnej 

bazy danych. 

2 

Projektowanie baz danych. Normalizacja. 2 

Polecenia CREATE TABLE i ALTER TABLE. Typy danych w języku SQL. 2 

Wykorzystanie języka DML. Polecenia INSERT, UPDATE i DELETE. 2 

Klucze główne i klucze obce. Łączenie tabel. 2 

Podstawowe zapytania SQL. Polecenia SELECT, WHERE i ORDER BY. 2 

Funkcje wierszowe i funkcje agregacyjne. 2 

Złożone zapytania SQL. Polecenia HAVING i GROUP BY. 4 

Podzapytania. Polecenia IN i EXISTS. 4 

Wykorzystanie języka DCL. Polecenia GRANT i REVOKE 2 

Transakcje, widoki i indeksy. 2 

Podsumowanie. 2 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

[1] L. Banachowski, Bazy danych. Tworzenie aplikacji. PLJ 1998, 
[2] J. D. Ullman, J. Widom: Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT 

2001, 
[3] P. Beynon-Davies, Systemy baz danych. WNT 2003, 
[4] P. Wilton, J. Colby, SQL od podstaw. Helion 2006, 

[5] R. Coburn, SQL dla każdego, Helion 2001, 
[6] http://wazniak.mimuw.edu.pl/, 

[7] W. R. Stanek, MS SQL Server 2005. Vademecum administratora. MS Press 
2005. 
[8] C.J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT 2000, 

[9] H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom, Implementacja systemów baz 
danych, WNT 2003. 

 

http://wazniak.mimuw.edu.pl/
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Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 

 

 

 
 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Wykład – pozytywnie oceniony egzamin pisemny 

 


