
Nauczyciel: Dariusz Kamiński 

Przedmiot: Systemy Baz Danych 

Klasa 3 tia grupy 1,2,3. 

Data lekcji: 06-10.04.2020 

Temat lekcji: Sprawdzenie wiadomości z zakresu Baz Danych. Test. 

 

Wprowadzenie. 

Sprawdzeniu wiadomości będzie podlegał materiał, nad którym pracowaliśmy jeszcze przed zawieszenia zajęć. 

Przypomnę, że materiał do powtórzenia dostaliście ponad dwa tygodnie temu. Co odznacza, że było mnóstwo czasu aby 

zależ chwilę na to.  

 

Materiały źródłowe : 

Materiał podany w zajęciach z daty 23-27.03.2020 

  

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 wypełnić test na ocenę. Próg zaliczeniowy 50%+1. 

 

Dodatkowe polecenie: 

1. Odwiedzić stronę https://quizizz.com/. 
2. Zarejestrować się na niej używając adresu e-mail podanego mi do kontaktów 

oraz (ze względu na RODO) następującego układu : 

o Data urodzenia dowolna  
o Jako imię proszę podać swoje imię 
o Jako nazwisko proszę podać klasę i numer z dziennika 

(sprawdziłem i działa). 
o Oczywiście jak ktoś ma ochotę zarejestrować się pełnymi danymi to jego wola, a dla mnie ułatwienie. 

  

https://quizizz.com/


 

3. Używając odnośnika  

o 3tia → https://quizizz.com/join?class=Z604117 
 

Zapisać się do danej klasy pamiętając o używaniu adresu e-mail podanego mi do kontaktów. 

4. Po wejściu w swoje konto powinien pojawić się wam QUIZ pod nazwą „TEST QUIZ” oraz „Bazy Dane”. 
5. Proszę najpierw wykonać „TEST QUIZ” i sprawdzić czy wszystko działa, następnie powtórzyć test i sprawdzić czy 

test nie działa.  
6. Jeśli tak to można przystąpić do testu „Bazy Dane”. 
7. Jeśli nie to proszę pisać do mnie w temacie : Klasa-nazwisko-quiz 

 

Uwaga: 

Test „TEST QUIZ” będzie dla was widoczny od teraz. 

Test „Bazy Dane” będzie widoczny dla was dopiero od 6:00 dnia 6.04.2020 do 24:00 dnia 10.04.2020 

 

Powodzenia! :D 
 

Dodatkowe informacje :  

W następnym tygodniu wrócimy do DRAW.IO i projektowania. 

 

Dostępność nauczyciela : 

W szybkich pytaniach można się zwracać poprzez MESSENGER. 

Przy Messenger i E-mail : Poniedziałek – piątek : 8:00 – 14:00 

Poza tymi godzinami nie należy się spodziewać szybkiej odpowiedzi.  

 

 

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. 

 

https://quizizz.com/join?class=Z604117
mailto:dariusz@dkam.pl

