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Laboratorium 2 
 
 

(Przykład prostej bazy danych sklepu komputerowego 

zawierającą przykładowe dane towarów, wypełnianie 

tabeli, tworzenie podstawowych zapytań SQL wraz z 

uwzględnieniem funkcji agregujących) 
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1. Połącz się z bazą danych w MySQL Workbench z poprzedniego laboratorium.   

2. Utwórz bazę danych (schemat) o nazwie sklep_komp a następnie uaktywnij ją. 

 
3. W bazie danych sklep_komp utwórz tabelę podzesp_komp składającą się z 5 kolumn o 
następujących atrybutach: 
 

indeks INT(4) 

nazwa VARCHAR(30) 

cena FLOAT 

ilosc INT(6) 

kategoria INT(4) 

Dla 4 pierwszych kolumn ustaw parametr NOT NULL 

 
3. Tabelę wypełnij poniższymi danymi: 

indeks nazwa cena ilosc kategoria 

1 Proc Intel Celeron 200 50 100 

2 Proc Intel Core i7 1500 10 100 

3 Proc Intel Core i5 800 20 100 

4 Proc Intel Core i3 500 30 100 

5 Pamiec RAM 8GB 150 5 200 

6 Pamiec RAM 16GB 300 15 200 

7 Płyta główna ASUS 600 10 300 

8 Płyta główna MSI 200 20 300 

9 Płyta główna GIGABYTE 300 30 300 
 
* Zobacz informacje dodatkowe nt. alternatywnego sposobu (do instrukcji SQL INSERT INTO) wprowadzania danych do tabeli 

 
4. Utwórz zapytanie SQL wyświetlające wszystkie rekordy tabeli posortowane wg ceny w porządku 
malejącym 
 
5. Utwórz zapytanie wyświetlające pola indeks, nazwa dla kategorii płyty główne (kategoria=300) 
 
6. Utwórz zapytanie sumujące ilość towarów w kategorii procesory (kategoria=100) 

 

Podpowiedź: 
Wewnątrz zapytania SELECT użyj funkcji SUM()oraz parametru AS, nazywając wynikową 
kolumnę "suma". 
Opis składni zapytania SQL wraz z przykładami - http://www.w3schools.com/sql/ 

 
7. Utwórz zapytanie zwracające 2 kolumny. Pierwsza to kategoria, w drugiej ma zostać obliczona 
średnia wartość towarów w danej kategorii. 
 

Podpowiedź: 
Wewnątrz zapytania SELECT użyj funkcji AVG()oraz parametru GROUP BY. 
Kolumnę ze średnią wartością towarów nazwij "średnia" (parametr AS) 
Opis składni zapytania SQL wraz z przykładami - http://www.w3schools.com/sql/ 

 
8. Utwórz zapytanie zwracające w wyniku całkowitą wartość wszystkich towarów (wartość 
magazynu). 

Podpowiedź: 
W zapytaniach SQL można używać prostych operacji matematycznych pomiędzy atrybutami 
(kolumnami) tabeli. Działanie takie musi zostać umieszczone w nawiasach. 
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INFORMACJE DODATKOWE 
W MySQLWorkbench wypełnianie zawartości tabel można realizować również, wypełniając 
odpowiednie pola w oknie rezultatów (trzecia ikonka przy nazwie tabeli) 
 
Jednak aby było to możliwe w tabeli musi być ustawiony klucz główny dla tej tabeli. 
Aby ustawić klucz główny tabeli należy wybrać 2 ikonę i dla kolumny (np. indeks) zaznaczyć pole PK 
oraz zatwierdzić przyciskiem Apply. 
 

 
 

 


