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Jest to pierwsza lekcja poświęcona językowi SQL. Po przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedzieć, czym jest język 

SQL. Dowiesz się, jak wygląda podstawowe zapytanie SELECT. Tutorial przedstawia także opis środowiska 

pozwalającego przećwiczyć zdobytą wiedzę. Na końcu lekcji czeka na Ciebie zestaw zadań do samodzielnego 

wykonania. 

Język SQL (ang. Structured Query Language) powstał kilkadziesiąt lat temu. Służy do pobierania i przetwarzania 

danych zapisanych w bazie danych. Język ten został ustandaryzowany i na przestrzeni kilkudziesięciu lat powstało 

wiele wersji tego standardu. Język SQL jest językiem deklaratywnym. Oznacza to tyle, że instrukcje tego języka 

opisują, co chcemy osiągnąć, a nie jak to zrobić. Dla porównania można powiedzieć, że język Java nie jest językiem 

deklaratywnym. 

Język SQL oparty jest na zapytaniach. Przykładowe zapytanie SQL może wyglądać tak: 

SELECT * FROM genre 

WHERE name = 'Rock' 

AND genreid < 20; 

SQL to język, który pomaga „dogadać się” z bazą danych. Baza danych to dane, to ich zbiór. W relacyjnych bazach 

danych są one zorganizowane w tabele. W jednej bazie danych przeważnie znajduje się wiele tabel. 

Tabele zawierają wiersze i kolumny. Na przykład widoczna niżej tabela Shippers zawiera nazwy spedytorów (w j. 

ang. „Shippers” oznacza: spedytorzy) i numery ich telefonów: 

 

Tabela, którą widzisz wyżej zawiera trzy wiersze i trzy kolumny: ShipperID, ShipperName i Phone.  

Można powiedzieć, że baza danych to zbiór tabel zawierających dane. Język SQL pomaga w łatwym 

operowaniu na danych. SQL ukrywa w sobie sposób w jaki dane są przetwarzane, zwraca wyłącznie finalny 

wynik. Bazy danych także ukrywają sposób przechowywania danych. Użytkownika nie interesuje sposób ich zapisu a 

jedynie to, co chce uzyskać przy pomocy zapytania SQL. 

Tyle teorii.  

Ponieważ części z Was nie udało się zainstalować XAMPP’a, skorzystamy z darmowego narzędzia dostępnego on-

line: 

1. Wchodzimy na stronę  

https://www.w3schools.com/sql/trysql.asp?filename=trysql_select_all 

(można skopiować powyższy tekst do paska adresu przeglądarki) 

 

Zobaczycie następujący obraz. Proszę zwrócić uwagę na następujące elementy: 

https://www.w3schools.com/sql/trysql.asp?filename=trysql_select_all
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*
 
niestety, nie mamy możliwości ingerowania w jej strukturę 

 

1. Wybieranie rekordów - operacja SELECT 

Zapytanie SELECT służy do wybierania z bazy danych żądanych rekordów. Jest ono podstawowym i najbardziej 

rozbudowanym poleceniem języka SQL gdyż często potrzebujemy zaprezentować dane w odpowiedni sposób oraz 

pobrać je w zależności od innych parametrów. Zapytanie składa się z : 

 instrukcji SELECT oznaczającej chęć wybrania danych z bazy 

 nazw kolumn oddzielonych przecinkami znajdujących się w tabeli 

 części FROM w której podajemy nazwę tabeli 

struktura składni tego zapytania wygląda następująco: 

SELECT kolumna, kolumna,.. FROM tabela 

Musimy uważać, aby wybierane kolumny istniały w tabeli oraz aby zachować pożądaną kolejność, gdyż kolumny 

danych będą zwrócone zgodnie z podaną kolejnością. Poniżej podaję przykład zastosowania tego zapytania (dotyczy 

tabeli Products) 

 

Jeśli uważnie przyjrzycie się załączonemu zrzutowi ekranowemu to zauważycie, że we wpisanym zapytaniu brakuje 

jednego elementu: kolumn, do których się odwołujemy („kolumna, kolumna,..”). W największym uproszczeniu 

okno, w którym będą 

wpisywane zapytania 

okno, w którym będą 

wyświetlane wyniki 

baza danych* 

wynik zapytania 
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przyjmijmy, że jeśli nie wiemy, jaką strukturę ma nasza tabela, lub chcemy ją obejrzeć (a o to nam teraz chodzi), 

możemy użyć tzw. wieloznacznika globalnego.  

Dla przypomnienia. Wieloznacznik globalny zastępuje dowolną liczbę dowolnych znaków i jest oznaczany najczęściej 

znakiem gwiazdki „*” 

Zatem, zamiast wpisywania nagłówków kolumn tabeli: Products, wpisałem znak: *. W efekcie moje zapytanie 

pokazało, że tabela składa się z 6 kolumn (ProductID, ProductName, SupplierID, CategoryID, Unit, Price) i 77 

rekordów (wierszy). 

2. Jeśli dokonamy uszczegółowienia zapytania, tzn. zamiast „*” wpiszemy nazwę kolumny (w poniższym 

przypadku: ProductName z tabeli Products) otrzymamy w efekcie zawężony wynik. 

 

 

A teraz zadania dla Was. 

Proszę skonstruować zapytania: 

1. Uczniowie, którzy mają nieparzysty numer w dzienniku: 

a. proszę podać z ilu kolumn składa się tabela Suppliers, 

b. proszę skonstruować zapytanie wyświetlające zawartość drugiej i trzeciej kolumny tabeli 

OrderDetails; w tym przypadku zapytanie musi być zadane łącznie, zgodnie ze schematem: 

SELECT kolumna, kolumna,.. FROM tabela 

Jako odpowiedź na to polecenie proszę przesłać wyłącznie informacje o zawartości ostatniego wiersza. 

2. Uczniowie, którzy mają parzysty numer w dzienniku: 

a. proszę podać z ilu kolumn składa się tabela Categories, 

b. proszę skonstruować zapytanie wyświetlające zawartość drugiej i trzeciej kolumny tabeli Orders; w 

tym przypadku zapytanie musi być zadane łącznie, zgodnie ze schematem: 

SELECT kolumna, kolumna,.. FROM tabela 

Jako odpowiedź na to polecenie proszę przesłać wyłącznie informacje o zawartości ostatniego wiersza. 

Na Wasze odpowiedzi czekam do 21 kwietnia 2020 r. 


