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„Akademia kompetencji IT  PRO – SQL”  
 

Program szkolenia: 
 

1. Wprowadzenie do teorii baz danych 
– Relacyjne bazy danych 
– Język zapytań SQL 

2. Relacyjne bazy danych 
– Pojęcie relacji 
– Tabela, wiersz, kolumna 
– Klucz główny, klucz obcy, powiązania między tabelami 

3. Obsługa SQL Server Management Studio 
– Sposoby łączenia się z serwerem bazodanowym 
– Zapoznanie się ze strukturą aplikacji 
– Tworzenie nowej bazy danych 

4. Pobieranie danych 
– Konstrukcja zapytania 
– Pobieranie danych 

5. Filtrowanie i sortowanie danych 
– Filtrowanie danych 
– Zaawansowane filtrowanie danych 
– Znaki wieloznaczne 
– Sortowanie danych 

6. Funkcje 
– Funkcje skalarne 
– Funkcje agregujące 

7. Grupowanie danych 
– Grupowanie danych 
– Filtrowanie grup 

8. Łączenie tabel 
– Złączenia wewnętrzne 
– Złączenia zewnętrzne 
– Złączenie krzyżowe 
– Dobre praktyki tworzenia zapytań 
– Jak poradzić sobie z kluczem obcym 
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9. Zaawansowane elementy SQLa 
– Operacje na zbiorach danych 
– CASE WHEN 
– Kolejność wykonywania zapytania 

10. Modyfikowanie danych 
– Dodawanie danych 
– Aktualizacja danych 
– Usuwanie danych 

11. Podstawy projektowania baz danych 
– Tworzenie i modyfikacja tabel 
– Typy danych 
– Normalizacja 

12. Widoki (perspektywy) 
– Czym są widoki i po co ich używać 
– Tworzenie widoków 
– Modyfikacja widoków 

13. Procedury składowane 
– Zmienna w SQLu 
– Tworzenie prostych procedur składowanych 
– Instrukcja warunkowa IF 

14. Podstawy optymalizacji zapytań 
– Optymalizacja dzięki kolejności wykonywania zapytania SQL 
– Omówienie możliwości zoptymalizowania zapytania 
– Prezentacja planu wykonywania zapytania 

15. Praktyczne przykłady wykorzystania języka SQL 
– Znajdowanie losowych wierszy 
– Podstawy zarządzania transakcją 
– Parametryzowane skrypty 
– Zapytania zagnieżdżone 

16. Podsumowanie  
– Podsumowanie szkolenia 
– Pytania uczestników  
– Dyskusja  

 


