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Opis 

Szkolenie kierowane jest do osób chcących nauczyć się tworzyć zaawansowane, nietrywialne bazy 

danych, chcących dobrze projektować strukturę bazy danych, wykonywać złożone zapytania 

obejmujące dane z wielu tabel – również w języku SQL. Uczestnik szkolenia nauczy się jak sprawnie 

tworzyć formularze, raporty, jak eksportować i importować dane do innych programów oraz jak 

umiejętnie zabezpieczać bazę danych. 

Czego Cię nauczymy 

Tabele i relacje Formularze 

Tabele i relacje pomiędzy nimi to główne 

założenia relacyjnych baz danych. Typy danych, 

klucze główne, indeksy – to wszystko pozwala 

na bezproblemowe nawigowanie po bazie oraz 

łączenie ze sobą jej części. Relacje pomiędzy 

tabelkami czynią również program Microsoft 

Access jednym z najlepszych sposobów 

przechowywania danych, gdyż wszystko jest 

połączone i działa jak jeden wielki organizm. 

 

Formularz jest obiektem bazy danych, którego 

można używać do wprowadzania oraz 

edytowania danych w tabeli lub kwerendzie oraz 

do wyświetlania tych danych. Za pomocą 

formularzy można sterować dostępem do danych 

– na przykład określać, które pola lub wiersze 

danych są wyświetlane. 

Bezpieczeństwo baz danych Praca z danymi zewnętrznymi 

Bazy danych często stanowią jeden z głównych 

elementów systemów IT – przechowują oraz 

udostępniają informacje, dlatego też 

bezpieczeństwo baz danych jest bardzo ważną 

kwestią. Program Microsoft Access pozwala na 

m. in. szyfrowanie baz danych hasłem. 

Na szkoleniu zobaczysz jak program Access 

łączyć z programem Excel. Nauczysz się 

importować i eksportować dane oraz analizować 

je przy użyciu tabel i wykresów przestawnych. 

Dowiesz się także jak tworzyć tabele połączone.  
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Program szkolenia 

1. Wprowadzenie do baz danych 

• Definicja bazy danych 

• Typy baz danych 

• Systemy zarządzania bazą danych i ich 

cele 

• Podstawowe pojęcia stosowane 

w bazach danych 

• Model relacyjny 

• Klucz podstawowy 

• Etapy projektowania bazy danych 

• Encje, atrybuty, związki 

2. Tabele i relacje w programie 

Microsoft Office Access 

• Typy danych 

• Klucz główny 

• Reguły sprawdzania poprawności 

• Maski wprowadzania 

• Tworzenie tabel 

• Tworzenie tabel w widoku projektu 

• Tworzenie i modyfikacja relacji pomiędzy 

tabelami 

• Indeksowanie 

• Wymuszanie więzów integralności 

• Praca z tabelami 

3. Kwerendy – tworzenie 

i modyfikacja 

• Kwerendy w bazie danych 

• Symbole wieloznaczne i operatory 

• Kwerendy wybierające 

• Kwerendy parametryczne 

• Kwerendy krzyżowe 

• Kwerendy funkcjonalne 

• Kwerendy aktualizujące 

• Kwerendy dołączające 

• Kwerendy usuwające 

• Kwerendy tworzące tabele 

• Tworzenie kwerend przy użyciu kreatora 

i Widoku Projektu 

4. Formularze jako interfejs bazy 

danych 

• Typy formularzy 

• Budowa formularza 

• Formanty 

• Tworzenie formularzy przy użyciu kreatora 

i Widoku Projektu 

5. Raporty 

• Tworzenie raportów przy użyciu kreatora 

i Widoku Projektu 

• Podraporty 

• Przygotowanie raportów do druku 

6. Praca z danymi zewnętrznymi 

• Import i eksport 

• Tabele połączone 

• Łączenie programu Excel i Access 

• Analiza danych przy użyciu tabel 

i wykresów przestawnych 
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Czas trwania 
2 dni (16 godzin) 

Certyfikat 
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez Expose sp. z o. o. 

Cena szkolenia 
790 PLN netto (VAT 23%) za osobę (szkolenie grupowe) 

2 990 PLN netto (VAT 23%) w trybie indywidualnym (1 na 1 z trenerem) 

Cena szkolenia zawiera 

 przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia przez Certyfikowanego Trenera Microsoft (MCT) 

 zapewnienie autorskich materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej – roczny dostęp do platformy szkoleń online 

 wystawienie certyfikatów po zakończonym szkoleniu 

 rekomendacje dla uczestników szkolenia w zakresie dalszej pracy w obszarze szkolenia  

 pakiet konsultacji z wykładowcą po zakończonym szkoleniu w razie jakichkolwiek niejasności 

przez okres 3 miesięcy 

 całodzienny serwis kawowy oraz lunch 

 

 


