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KONSPEKT LEKCJI INFORMATYKI

TEMAT :

Bazy danych – projektowanie, tworzenie i wykorzystanie bazy kartotekowej.

CELE LEKCJI:

1. Wiadomości i ich rozumienie:

� Uczeń zna podstawowe pojęcia związane z bazami danych;

� Uczeń potrafi podać przykłady zastosowania baz danych;

� Uczeń umie zaprojektować i utworzyć własną bazę danych w programie z

pakietu Microsoft Works.

2. Umiejętności:

� Uczeń potrafi uruchomić program Baza Danych pakietu Microsoft Works;

� Uczeń umie utworzyć nową tabelę bazy danych;

� uczeń potrafi modyfikować i zmieniać utworzoną bazę danych;

� Uczeń umie wprowadzać i modyfikować dane w tabeli.

METODY:

Wykład połączony z metodą laboratoryjną i instruktażem.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

� Sprzęt komputerowy wraz ze stosownym oprogramowaniem;

� Przykładowa komputerowa baza danych;

� Zestawyćwiczeń praktycznych – instrukcje.

PLAN ZAJ ĘĆ:

1. Czynności wstępne;

2. Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i etapami jego realizacji;

3. Zapoznanie uczniów z pojęciami: dane, baza danych, tabela bazy danych, pole tabeli,

rekord, atrybut, formularz na przykładzie kartotekowej bazy danych: Biblioteka.

4. Omówienie zasad tworzenia nowej bazy danych,ćwiczenia w planowaniu i

budowaniu bazy, jej modyfikowaniu oraz wprowadzaniu danych (praca w zespołach).

5. Podsumowanie wiadomości zdobytych podczas lekcji.



Ćwiczenia – Bazy Danych

Do lekcji potrzebna będzie przykładowa baza danych utworzona w programie z pakietu MS
WORKS, zawierająca informacje dotyczące pozycji książkowych oraz wzory informacji z
dowolnych dziedzin, jako podstawa do samodzielnego tworzenia nowej bazy.

Ćwiczenie 1
Otwórz zapisaną bazę danych „Biblioteka.wdb”. Zapoznaj się z jej budową.

Moje dokumenty � Lekcja � Biblioteka.wdb
Rozpoznaj budowę tabeli bazy danych, wskaż rekord, pole, atrybut. Włącz widok formularz
dowolnego rekordu. Zamknij plik nie zapisując zmian.
Ćwiczenie 2

Na pulpicie odszukaj ikonę skrótu do pakietu programów Microsoft Works.
Uruchom pakiet, wybierz zakładkę
Programy, a następnie po lewej stronie
okna zaznacz programBaza danych. W
górnej części prawej strony wybierz
polecenieUruchom pustą bazę danych.

W nowym oknie wybierz opcję: Tworzenie nowej bazy
danych.
Przystąp do budowania tabeli dla nowej bazy:

1. Zaplanuj, jakie umieścisz pola (patrz wzór)
1. Określ format poszczególnych pól;
2. Po wpisaniu nazwy pola i wyborze jego formatu

naciśnij przycisk DODAJ.
3. Po dodaniu ostatniego pola naciśnij przycisk

WYKONANE.
4. Wprowadź do swojej tabeli 5 rekordów według załączonego wzoru.
5. Zapisz swoją bazę danych pod dowolnie wybraną nazwą.

Przykłady informacji doćwiczenia drugiego

Marka: Ford
Model: Mondeo
Rok produkcji: luty 2002
Kolor: grafitowy
Poj. silnika w cm3: 1800
Cena w tys. zł.: 42,7

Tytuł: Seul
Wykonawca: Garou
Data wydania: 2001
Liczba utworów: 16
Wydawca: Sony Music
Cena w zł.: 42

Rasa: Jamnik
Imię: Trufla
Wiek w latach: 3,5
Maść: rudy
Waga w kg: 4,2
Data szczepienia: 05. 2003



DANE:
� Dowolny rodzaj informacji.
� Danymi są wszystkie informacje, które przechowujemy, aby w każdej chwili mieć do

nich dostęp.
Danymi w programie komputerowym jest:

� Tekst (np. nazwa, cecha, opis itp.)
� Liczba (wiek, wzrost, obszar, pojemność, ilość sztuk itp.)
� Data (data urodzin, imienin, zakupu, wydania itp.)
� Grafika (zdjęcie, szkic, schemat, rysunek itp.)

Przykładowe dane osobowe:
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, kod pocztowy numer telefonu, data i miejsce

urodzenia, imiona rodziców, zawód, wzrost, waga, numer buta, kolor oczu, fotografia☺ itp.

BAZA DANYCH:
� Uporządkowany zbiór informacji (danych), które są ze sobą związane w sposób

tematyczny (np. wszelkie możliwe informacje o przedsiębiorstwie)
� Plik zawierający pola wypełnione różnorodnymi informacjami (np. elektroniczna

książka adresowa)
� Program komputerowy umożliwiający tworzenie baz i korzystanie z nich (np. Access)

TABELA BAZY DANYCH:
� Tabela bazy danych jest zbiorem informacji dotyczących tego samego tematu

(np. osoby, książki, samochodu itp.)
� Dane przechowywane są w rekordach (wierszach) orazpolach (kolumnach).
� Rekord jest zestawem informacji o pojedynczym elemencie (np. wszystkie dane

jednej osoby)

� Każde pole zawiera jedną informację, opisuje jedną cechę (np. nazwiska
wszystkich osób w bazie)

� Pojedyncza cecha dla każdego elementu toatrybut (np. kolor oczu Ani
Nowak)


