
Kwerendy do baza filmy OVIDEO 

 

1. Wyszukaj tytuły filmów zaczynające się na literę K….., 

2. Wyszukaj tytuły filmów kończące  się na literę …..a i są komediami lub dramatem, 

3. Wyświetl imię i nazwisko klienta, tytuł filmu, datę wypożyczenia pomiędzy 

#15.01.2011# a #30.01.2011#. 

4. Policz ile jest klientów: ile kobiet, ile mężczyzn. 

5. Wyświetl minimalną, maksymalną i średnią stawkę wynagrodzenia w danym oddziale. 

6. Wyświetl imię, nazwisko, nazwę oddziału, datę urodzenia, a w następnym polu oblicz 

wiek pracownika. 

7. Oblicz wynagrodzenie pracownika (czas pracy *stawka). Wyświetl imie, nazwisko, 

wynagrodzenie. A następnie wyświetl 5 najlepiej zarabiających pracowników. 

8. Wyświetl tytuły filmów, które nigdy nie były wypożyczone.(możesz skorzystać 

z kreatora kwerend wyszukujących niepasujące dane). 

9. Wyświetl imię i nazwisko klienta, który nigdy nie wypożyczał filmu. 

10. Usuń z tabeli film, który nie był wypożyczony. 

11. Wyświetl ile jest filmów z danego gatunku. Posortuj malejąco po ilości filmów. 

12. Zwiększ stawkę za godzinę pracownikom , którzy zarabiają 10 zł do 25 zł. 

13. Zwiększ stawkę za godzinę wszystkim pracownikom o 50%. 

14. Wykonaj kwerendę krzyżową, która pokaże ile było wypożyczeni gatunków filmowych 

w danych miastach klienta. 

15.  Wykonaj kwerendę krzyżową, która pokaże łączną stawkę w danym oddziale 

pracownika i w danym czasie pracy. 

16. Utwórz kwerendę tworzącą tabelę o nazwie nowe_info w którym umieścisz tytuł filmu, 

nazwisko i imię klienta, miasto klienta, datę wypożyczenia filmu.  

17. Znajdź miasta, w których jest więcej niż jeden klient.(np. Kreator wyszukujące 

duplikaty).11.Kwerenda dołączająca. Utwórz dwie tabele takiej samej strukturze: 

uczeń (id_uczen, imie nazwisko, miasto), kandydat(id_kandydat, imie, nazwisko, 

miasto). Wybieramy tabelę kandydat dołącz do uczeń. 

18. Wykonaj kwerendę parametryczną, która po podaniu gatunku pojawi się ile jest filmów 

z tego gatunku. 

19. Wyświetl imię, nazwisko i odział pracownika, który zarabia pomiędzy 20 a 30 zł. 

Posortuj alfabetycznie po stawce. 

20. Wykonaj formularz do przeglądania filmów(nie można wprowadzać zmian).Wykonaj 

formularz do edycji i przeglądania klientów. 

21. Wykonaj raport z wypożyczeń filmu. (grupowany po gatunku, suma za wypożyczenia). 


