
1.1 Pobranie programu Workbench 
  1.Wejdź na stronę https://www.mysql.com/products/workbench/ i przeczytaj czym 

jest MySQL Workbench. 

 

  2. Kliknij w pobieranie poniżej. 

  3. Pobierz plik znajdujący się na dole strony. 

 

  4.Kliknij w  niebieski dopisek na samym dole strony. 



1.2 Instalacja programu Workbench 
  1. Przejdź dalej. 

  2.Przechodź dalej, w tym kroku wybierz kompletną wersję, następnie zacznij 

instalację. 



 

2.Włączenie wsparcia FTP dla Chrome 
  1.Wpisz w przeglądarkę chrome://flags 

 

 

  2. Następnie ją włącz. 

 

  3. Następnie kliknij w Relaunch, które wyskoczy na dole strony. 

 



  4.  Po odświeżeniu wpisz w lupce FTP oraz włącz, po czym ponownie odśwież 

przyciskiem na dole strony. 

3.Pobranie pliku oraz wrzucenie pliku do bazy 
  1.Następnie pobieramy plik tysql ze strony https://nauczycielka-informatyki.pl/baza-

testowa-wsparcie-ftp-dla-chrome/, po czym rozpakowujemy go. 

 

4. Instalacja bazy 
  1. Włączamy program Xampp Control Panel, po czym włączamy Apache i MySQL. 

 

  2.Następnie włączamy program MySQL Workbench 
  3.Stwórz nowe połączenie klikając w plus 

https://nauczycielka-informatyki.pl/baza-testowa-wsparcie-ftp-dla-chrome/
https://nauczycielka-informatyki.pl/baza-testowa-wsparcie-ftp-dla-chrome/


  4. Wpisz localhost w nazwie, a następnie przetestuj połączenie, jeśli nie pojawią się 

błędy kliknij ok. 

 

 

  5.Dwukrotnie kliknij w serwer 
  6.Aby utworzyć nową bazę danych (nazywaną w MySQL i MariaDB schematem), 

kliknij przycisk Create New Schema (to ten, który wygląda jak żółta baryłka ze znakiem +). 

Uruchomi się okno dialogowe. 

  7.Nadaj bazie nazwę tysql, pozostaw pozostałe pola na wartościach domyślnych i 

kliknij Apply. Weryfikacja może wymusić ponowne kliknięcie przycisku Apply. 



 
  8.Teraz możesz wpisywać w oknie edytora kod w SQL-u. Upewnij się, że nowa baza 

danych jest wybrana jako domyślna. Jej nazwa będzie pogrubiona i pojawi się na pasku tytułu. 

Jeśli wybrana jest inna baza danych, kliknij dwukrotnie nazwę tysql w Object Browser. 

 
  9. Skopiuj i wklej zawartość pliku tworzenie do Query 1 (mogą pojawić się 

ostrzeżenia dotyczące kluczy). 



 
  10.Kliknij przycisk Execute (żółta błyskawica), aby wykonać zapytania. 

  11. Usuń zawartość z Query 1. 
  12. Skopiuj zawartość pliku wypełnianie i wklej w to samo miejsce, a następnie 

znowu kliknij Execute, aby wykonać zapytania. 


