
ZAGADNIENIA NA PRACĘ KLASOWĄ BAZY DANYCH WYKŁAD DZIAŁ 1 

Odpowiedzi na poniższe pytania są zawarte w materiałach które otrzymaliście i które można pobrać ze 

strony https://nauczycielka-informatyki.pl/bazy-danych  

 

 

1. Co to jest przetwarzanie danych?  

2. Wymień etapy przetwarzania danych  

3. Co to jest baza danych?  

4. Opisz różnice między przetwarzaniem wsadowym a strumieniowym 

5. Czym różni się przetwarzanie scentralizowane od rozproszonego? 

6. Wymień 3 bazy SQL  

7. Wymień 3 bazy NoSql  

8. Wyjaśnij pojęcie niezawodności 

9. Na czym polega łatwość konserwacji? 3 zasadnicze aspekty. 

10. Co to jest wydajność? 

11. Wymień grupy błędów i krótko je opisz 

12. Co to jest skalowalność? 

13. Na czym polega łatwość konserwacji? 

14. Co to jest sandbox? 

15. Jakie stosujemy mechanizmy w celu zapobiegania błędom? 

16. Wymień konceptualne modele danych 

17. Czym się różni model sieciowy od hierarchicznego? 

18. Wymień logiczne modele danych 

19. Wyjaśnij pojęcia: rekord, liczebność tabeli, komponent, stopień tabeli 

20. Wyjaśnij pojęcia: klucz minimalny (główny), superklucz, klucz podstawowy 

21. Co to jest klucz kandydujący? 

22. Czym się różni schemat tabeli od schematu bazy danych 

23. Wymień cechy jakie powinna mieć tabela. 

24. Wymień i opisz składowe modelu danych. 

25. Wymień postulaty Codd’a 

26. Opisz różnice między ujęciami: formalnym, intuicyjnym i matematycznym 

27. Wymień operacje na danych. 

28. Podaj i opisz typy integralności w teorii relacyjnych baz danych 

29. Co to jest klucz schematu relacji? 

30. Czym jest relacja w ujęciu matematycznym? 

31. Czym jest integralność danych 

32. Przez co określane są reguły integralności? 

33. Co to jest dziedzina? 

34. Co to jest i na czym polega selekcja? 

35. Co to jest i na czym projekcja (rzutowanie) ? 

36. Co to jest i na czym polega równozłączenie? 

37. Co to jest klucz obcy? 

38. Jakie anomalia mogą wystąpić w bazie danych? 

39. Jakim mianem inaczej określamy Nadmiarowość danych 

40. Wymień obiekty bazy danych Access 

41. Wymień zadania reguł poprawności i opisz zakres jakiego dotyczą 

42. Co to jest atomowa wartość pola? 

43. Co to są operacje na danych? 

44. Jakim mianem określamy tabelę, rekord i typ danych w teorii relacyjnych baz danych 

45. Co oznacza spójność danych? 

46. Jakie są stopnie związku między encjami w modelu ER 

47. Co to jest liczebność związku w modelu ER 

 

 

https://nauczycielka-informatyki.pl/bazy-danych

