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Kolejna część zmagań z językiem SQL. I kolejna porcja zapytań. Będą również prace do sa-

modzielnego wykonania. Ale ćwiczenia będą zadane w sposób nietypowy. Dlaczego? To 

okaże się za chwilę. 

W tej lekcji będziemy ingerować (czyli modyfikować, zmieniać) w bazę  danych. Przypominam, że do 

tej pory zajmowaliśmy się wyłącznie wyszukiwaniem potrzebnych danych (rekordów). Teraz spróbu-

jemy naprawić to, co udało się nam (albo innym osobom tworzącym bazę danych) zepsuć. Chodzi o 

operacje usuwania (DELETE) albo dodawania (INSERT) rekordów. 

1. Usuwanie rekordów - operacja DELETE 

Zapytanie DELETE służy do usuwania z bazy danych rekordów spełniających podane warunki. Jest 

to polecenie bardzo proste i niezbędne podczas pracy z bazą. Zapytanie składa się z:  

 instrukcji DELETE oznaczającej zapytanie usuwające 

 części FROM w której podajemy nazwę tabeli 

 warunku WHERE w którym podajemy kryteria które musi spełniać rekord aby został usunięty 

DELETE FROM tabela WHERE warunek 

Przy usuwaniu rekordów musimy zwrócić szczególną uwagę na klauzulę warunkową. Musi być ona 

poprawna i uwzględniać tylko te rekordy które faktycznie chcemy usunąć. 

To teraz przykład zastosowania tego zapytania. Usuńmy z tabeli Customers wszystkie rekor-

dy, które zawierają w kolumnie Country  nazwę Mexico (czyli bardziej po ludzku: z tabeli 

Użytkownicy  musimy usunąć wszystkie rekordy użytkowników pochodzących z Meksyku) 
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Wybieramy: Run SQL…. i klops! Otrzymujemy następujący wynik zapytania: 

 

Błąd! Źle wpisałem zapytanie. Niewykluczone. Warto jednak zerknąć do opisu wyświetlone-

go pod komunikatem. I chyba wszystko jasne. Widać, że przeglądarka której aktualnie uży-

wam, nie obsługuje tzw. WebSQL’a (moja, to Firefox). Zatem prawdopodobną przyczyną 

komunikatu jest niewspieranie tzw. Web SQL Database (baza danych Web SQL to interfejs 

API strony internetowej służący do przechowywania danych w bazach danych, które można 

przeszukiwać za pomocą wariantu SQL).  

Jak rozwiązać ten problem. Po prostu trzeba zainstalować przeglądarkę wspierającą ten inter-

fejs: Chrome, Opera lub Safari. I to będzie pierwsza część pracy domowej dla niektórych z 

Was. Jeśli korzystacie z Firefox’a, IE, Microsoft Edge – niestety, musicie poświęcić chwilę 

czasu na zainstalowanie jednej z wymienionych wcześniej przeglądarek. Moja sugestia dla 

tych z Was, którzy będą je instalować: proponuję Operę. Nie dość, że wspiera ona WebSQL, 

to ułatwia korzystanie z niektórych komunikatorów i sieci społecznościowych. I jeśli nie ko-

rzystacie z systemu operacyjnego MacOs, nie instalujcie Safari. Ten projekt nie jest już 

wspierany dla Windows. 

Wracamy do naszego ćwiczenia. To, i każde następne, będzie już wyświetlane w Operze albo 

Chrome. Ja będę korzystał, zgodnie z wcześniejszą deklaracją, z Opery.  
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Zapytanie DELETE wyświetlone w przeglądarce Opera. Już widać po komunikacie, że 

usunąłem 5 rekordów i konsekwentnie o taką wartość zmieniła się ich liczba w bazie (by-

ło: 91, jest: 86). 

 

Uwaga techniczna: po wykonaniu ćwiczenia należy zawsze wybierać „Restore Database” 

(odtworzenie bazy danych). 

Usuwać można wiele elementów. Poniżej efekt zapytania usuwającego „Meksyk” i „USA” 

 

2. Dodawanie rekordów - operacja INSERT 

Zapytanie INSERT służy do dodawanie do tabeli nowych rekordów zawierających w odpowiednich 

kolumnach podane wartości. Zapytanie składa się z :  

 instrukcji INSERT która oznacza rozpoczęcie operacji wstawiania 

 części INTO w której podajemy nazwę tabeli 

 słowa kluczowego VALUES 

 listy wartości odpowiadających kolejnym kolumnom 

INSERT INTO tabela VALUES (wartość,wartość,..) 

Przykład dotyczący tabeli Shippers (spedytorzy) 

 

A poniżej – efekt wstawiania: 
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Możliwa jest również druga forma zapytania INSERT, w której możemy określić, które kolumny 

chcemy wypełnić podanymi przez nas wartościami. Wartości przekazane po słowie VALUES zostaną 

wstawione do odpowiadających im kolejno kolumn. Ma ona postać:  

INSERT INTO tabela (kolumna,kolumna..) VALUES (wartość,wartość,..) 

Przykład.  

Do tabeli Employees, do kolumn LastName i FirstName wstawiamy wartości: „Janko” i „Muzykant” 

 

Efekt widoczny jest poniżej 

 

A teraz odwołanie do poprzednich zajęć (chodzi o wartość „null” oraz „0”. Proszę porównać 

formę zapytań i efekty ich działania 

 

 

Dla uproszczenia (dużego uproszczenia!): jeśli nie podamy konkretnej wartości do wstawie-

nia, SQL „uzupełni nam” zapis o null. Wpisanie apostrofów (‘ ‘) sprawia, że wstawiana war-

tość traktowana jest jako 0. 

A teraz praca domowa: 

 Uczniowie, którzy mają nieparzysty numer w dzienniku: z tabeli OrderDetails należy usu-

nąć wszystkie wartości kolumny Quantity o wartości 40, 

 Uczniowie, którzy mają parzysty numer w dzienniku: z tabeli Products należy usunąć 

wszystkie wartości kolumny SupplierID o wartości 20 

Jako odpowiedź proszę podać liczbę usuniętych i pozostałych rekordów. 

Zadanie na ocenę celującą: 

Z tabeli Products należy usunąć z kolumny ProductName rekordy rozpoczynające się od liter: 

Lu. Jako odpowiedź proszę podać liczbę usuniętych i pozostałych rekordów. Warunkiem 

otrzymania 6 jest udzielenie odpowiedzi na pytanie obowiązkowe. 


