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Wprowadzenie. 

Jest to rozwinięcie tematu który już się pojawił. Temat dotyczy innych systemów niekomercyjnych 

SZBD poza znanym już wam MySQL. 

 

Materiały źródłowe : 

Top 10 Free and Open-Source Database Management Software Solutions 

https://www.goodfirms.co/blog/top-10-free-and-open-source-database-management-

software-solutions 

DB-Engines Ranking 

https://db-engines.com/en/ranking 

Tan materiał jest wam już znany i pracowaliśmy na nim na początku roku szkolnego. 

 

Dodatkowe materiały :  

Podręcznik :  

1. Kwalifikacja E14. Część 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami. Podręcznik do 

nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska, wyd. HELION 

2. Przemysław Domka; "Bazy danych i systemy baz danych"; wyd. WSiP 

Polecenie. 

Proszę wykonać odpowiedź zwrotną poprzez e-mail zawierającą nazwy OPEN SOURCE DBMS 

Tytuł e-mail : 3tia-nazwisko-DBMS 

Dodatkowe polecenie: 

Proszę przeglądnąć swoje oceny i przygotować się do ewentualnych popraw. Jest wiele pytań 

(również od rodziców) więc informuję. 

1. Ocena PL1 - SELECT 2 – Jest oceną za wykonanie na lekcji pracy pisemnej. Praca pisemna była 

na podstawie materiału SPRAWDZIAN 2-ZŁOŻONE ZAPYTANIA SQL umieszczonego tutaj 

http://dkam.pl/elektronik/3ti/pytania.pdf  

Pisaliście to przed feriami. Część osób nie dopełniło nadal formalności związanych z 

wykonaniem tego materiału na lekcji. 



2. Ocena PL2 – Diagram ERD – Jest oceną za wykonanie na lekcji schematu / projektu 

graficznego swojej indywidualnej bazy danych w odpowiedniej notacji. 

Wykonać należało w narzędziu DRAW.IO i w notacji ENTITY RELATION (niebieski) z 

uwzględnieniem kluczy podstawowych i obcych oraz wielu innych wytycznych (zapisaliście w 

zeszytach). 

3. Oceny PL3 jeszcze nie ma ale dotyczy pracy z notatkami. Należy nadrobić notatki bo po 

powrocie do szkoły będę sprawdzał je.   

4. Ocena AKT1 – Jest informacją o tym czy mam z wami kontakt w czasie pracy zdalnej. Plus, że 

tak, minus, że nie. 

 

Dodatkowe informacje :  

W tym tygodniu będę przygotowywał dla was test z zakresu i pytań które otrzymaliście wcześniej.  

 

Kontakt z nauczycielem :  

W razie pytań lub niejasności związanych z zawartymi w testach pytaniami można pisać na adres 

dariusz@dkam.pl w tytule klasa-nazwisko-pytanie, na przykład 3tia-Ygrekowski-pytanie. 

Przypominam również o przesyłaniu zaległych prac, które są po terminie i powinny być oddane przed 

dniem zawieszenia zajęć. 

 

mailto:dariusz@dkam.pl

