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Informatyka 8c-8e 
22 kwietnia 2020 r. 

W tej lekcji zapoznacie się z możliwościami  możliwościach klauzuli WHERE. Na praktycznych przy-

kładach pokażę Wam jak filtrować dane w zapytaniach SQL. Na końcu jak zwykle czekają na Was 

zadania do samodzielnego rozwiązania. 

Przypominam, że struktura zapytań w języku SQL jest następująca (zrzut ekranowy z poprzedniego 

tematu): 

 

Dotychczas zajmowaliśmy się pytaniami o najprostszej strukturze, czyli takimi, które wyświetlały 

zawartość tabel naszej bazy danych.  

Część z Was zauważyła jednak, że w przypadku bardzo rozbudowanych tabel, o dużej liczbie rekor-

dów, znalezienie potrzebnych danych zajmuje dużo czasu i do tego dość łatwo popełnić pomyłkę. 

Dlatego zapytania w języku SQL opatruje się zazwyczaj klauzulami (w dużym uproszczeniu „ogra-

nicznikami”), które filtrują analizowane dane. Klauzulą taką jest: where. 

A teraz przykład dotyczący naszej bazy danych: 

Tabela OrderDetails zawiera 518 rekordów. Załóżmy, że interesują nas wyłącznie te, które informują 

o dostępnej ilości (Quantity) towaru=1. Gdybyśmy musieli/chcieli zliczać „ręcznie” wszystkie wystą-

pienia tej wartości, to już po przejrzeniu 50 wierszy (a jest ich 518) mielibyśmy serdecznie dość tej 

pracy! 

 

Jeśli jednak uzupełnimy nasze zapytanie o klauzulę: where (którą możemy tłumaczyć jako: dla 

których/ gdy/wtedy, gdy) z jednoczesnym określeniem szukanej wartości lub szukanych wartości (o 

tym dalej), wówczas zapytanie zwróci nam tylko te rekordy, które nas interesują. 

Nie wdając się w zbytnie zawiłości teorii baz danych i języka zapytań wystarczy, jeśli zapamiętacie 

następującą zasadę:  

 w pierwszej części zapytania odwołujemy się do tabeli: SELECT * FROM OrderDetails 

 

 



Strona 2 z 3 

 

 w drugiej części zapytania zawężamy obszar poszukiwań, czyli wskazujemy interesujący 

nas obszar tej tabeli (w tym przypadku Quantity).  

Musimy jednak pamiętać o ważnej cesze tak skonstruowanego zapytania. Jeśli nie określimy 

dokładnych parametrów zapytania, to SQL wypisze nam zawartość wszystkich rekordów. Zatem 

zachowa się tak, jak byśmy poprzestali wyłacznie na podstawowej konstrukcji: select - from 

 

Żeby się jednak nie napracować (przypominam po raz kolejny: informatycy to leniwy naród ), 

należy klauzulę WHERE uzupełnić o warunek, czyli mówiąc inaczej: powiedzieć systemowi SQL 

Server, czego my właściwie szukamy. Stąd w zapytaniu, którego zrzut ekranowy widzicie niżej 

pojawił się zapis „=1”. Szukamy więc, w tym konkretnym zapytaniu, tych wartości Quantity, które 

wynoszą: 1. 

 

Dla tych z Was, którym wydaje się, że to, co widzicie powyżej, to czysta abstrakcja i niepotrzebne 

zajmowanie Wam czasu, załączam zrzut ekranowy jednego ze sklepów internetowych (ze zrozumia-

8 produkty dostępnełych powodów nie podaję jego nazwy). Zwróćcie uwagę na zapis:  
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Czyli sklepy internetowe w istocie opierają się na języku zapytań, a my (nie wiedząc o tym) tworzymy 

zapytania. 

Wracając do klauzuli WHERE – powinna być uzupełniona operatorem. Dla przypomnienia (to z ma-

tematyki): mamy następujące ich rodzaje: 

 A < B – wiersz spełnia warunek jeśli A jest mniejsze od B, 

 A <= B – wiersz spełnia warunek jeśli A jest mniejsze bądź równe B, 

 A = B – wiersz spełnia warunek jeśli A jest równe B, 

 A != B – wiersz spełnia warunek jeśli A jest różne od B, 

 A > B – wiersz spełnia warunek jeśli A jest większe od B, 

 A >= B – wiersz spełnia warunek jeśli A jest większe bądź równe B. 

Operatory porównują ze sobą wartości po obu stronach. Z operatorem A=B już zetknęliśmy 

się. To teraz dla przykładu A>=B. Wynik: 68. 

 

 

A teraz praca domowa dotycząca tabeli Products. Proszę skonstruować zapytanie wyświetlające za-

wartość kolumny Price, z klauzulą where: 

 Uczniowie, którzy mają nieparzysty numer w dzienniku: Price<=97 

 Uczniowie, którzy mają parzysty numer w dzienniku: Price>=97 

Jako odpowiedź na to polecenie proszę przesłać wyłącznie informacje o liczbie rekordów. Na Wa-

sze odpowiedzi czekam do 28 kwietnia 2020 r. (chyba, że 27 kwietnia br. spotkamy się w 

szkole; w tym przypadku pokażecie swoje zapytania na szkolnych komputerach). 

 


