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JĘZYK  ZAPYTAŃ  BAZ  DANYCH  SQL
 Język zapytań baz danych (SQL – Structured Query Language) to 

język umożliwiający pobierane, dodawanie, usuwanie i 
modyfikowanie danych w relacyjnych bazach danych.

 Język ten ewoluował przez lata i posiada wiele swoich 
standardów, dodatkowo często modyfikowanych przez twórców 
silników baz danych

 Język SQL jest językiem deklaratywnym, polegającym na opisie 
warunków, jakie ma spełniać końcowe rozwiązanie.

 O sposobie przechowywania i pobierania danych decyduje 
system zarządzania bazą danych (DBMS – Database 
Management System).



Instrukcja tworzące CREATE

Bazę możemy utworzyć:

CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] nazwa_bazy_danych

Tabelę tworzymy:

CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] 

[nazwa_bazy_danych].nazwa_tabeli

[(definicja, …)]

Gdzie definicja ma następującą postać:

nazwa_kolumny typ [NOT NULL] [DEFAULT wartość_domyślna], 

[AUTO_INCREMENT] [PRIMARY KEY]

PRIMARY KEY (nazwa_kolumny_indeksu, …)

INDEX [nazwa_indeksu] (nazwa kolumny indeksu, …)

FULLTEXT [nazwa_indeksu] (nazwa kolumny indeksu, …)

UNIQUE [INDEX] [nazwa_indeksu] (nazwa kolumny indeksu, …)



Instrukcja tworzące CREATE

Utworzenie nowego indeksu przyspieszającego wyszukiwanie wg 
poindeksowanych kolumn dla istniejącej tabeli:

CREATE [UNIQUE | FULLTEXT] INDEX nazwa_indeksu

ON nazwa_tabeli (nazwa kolumny[(rozmiar)], …)



Instrukcja wstawiające INSERT

Wstawianie nowych rekordów przeprowadzimy przy pomocy 
instrukcji INSERT:

INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED] [IGNORE] nazwa_tabeli

[(nazwa kolumny, …)] VALUES (wyrażenie, …)



Instrukcja usuwająca DELETE

Instrukcja DELETE służy do usuwania rekordów z tabeli

DELETE * [LOW_PRIORITY] [QUICK] [IGNORE]

FROM Studenci

WHERE Stypendium = (SELECT Max(Stypendium) FROM Studenci)

ORDER BY Nr_indeksu

LIMIT 100;

Usuwa z tabeli 100 pierwszych rekordów studentów, którzy 
otrzymują największe stypendia w kolejności wg ich rosnących 
numerów indeksów.

LOW_PRIORITY – wykonuje tą kwerendę dopiero, gdy nikt nie ma 
tej tabeli otwartej do czytania,
QUICK – przyspiesza kasowanie przez zmianę aktualizacji indeksów,

IGNORE – ignoruje ew. błędy pojawiające się podczas operacji.



Instrukcje usuwające

Całą bazę danych skasujemy poleceniem:

DROP DATABASE [IF EXISTS] nazwa_bazy_danych

Kasowanie wcześniej utworzonego indeksu dla tabeli:

DROP INDEX nazwa indeksu ON nazwa_tabeli

Kasowanie tabeli:

DROP TABLE [IF EXISTS] nazwa_tabeli



Instrukcje informujące

Celem zdobycia informacji o nazwie, typie, indeksacji, wartości 
domyślnej i unikalności danych w kolumnie stosujemy polecenie:

DESCRIBE nazwa tabeli.[nazwa kolumny]



Instrukcja SELECT
Instrukcja wyboru SELECT służy do pobierania wybranych danych z 
tabel bazodanowych:

SELECT [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ] [* | nazwakolumny, …]

FROM nazwa_tabeli

[WHERE warunek]

[GROUP BY [nazwa kolumny | numer kolumny] [ASC | DESC]]

[HAVING warunek]

[ORDER BY [nazwa kolumny | numer kolumny] [ASC | DESC]]

[LIMIT ilość_rekordów];



Instrukcja SELECT klauzula FROM
Instrukcja SELECT służy do pobierania wybranych danych z tabel 
bazodanowych:

SELECT * FROM Studenci;

wybiera wszystkie rekordy z wszystkich kolumn z tabeli Studenci.

SELECT Imie, Nazwisko, Telefon FROM Studenci;

wybiera wszystkie rekordy z podanych kolumn z tabeli Studenci 
w kolejności według podanej listy kolumn niezależnie od tego,
w jakiej kolejności te kolumny występowały w tabeli Studenci.

SELECT Imie, Nazwisko, nvl (Telefon, ’ brak’) FROM Studenci;

wybiera wszystkie rekordy z podanych kolumn z tabeli Studenci, 
przy czym funkcja NVL zapewnia, iż jeśli nie podano telefonu, 
zastąpi go tekstem „brak”.



Instrukcja SELECT klauzula DISTINCT
SELECT Imie, Nazwisko, Stypendium*1.1 StypendiumWaloryzowane

FROM Studenci;

wybiera wskazane rekordy z podanych kolumn z tabeli Studenci 
oraz dodaje nową kolumnę obliczeniową podającą wartość 
stypendium waloryzowanego o 10% nazwaną  
StypendiumWaloryzowane.

Jako przecinek dziesiętny stosujemy w SQLu kropkę „.”

SELECT DISTINCT Imie FROM Studenci;

wybiera wszystkie unikalne rekordy z kolumny Imie z tabeli 
Studenci, czyli zwraca imiona wszystkich studentów bez powtórzeń.



Instrukcja SELECT klauzula WHERE
WHERE to klauzula warunkowa umożliwiająca określenie warunku 
wyboru rekordów, które go spełniają:

SELECT Imie, Nazwisko, Stypendium FROM Studenci WHERE 

Stypendium > 500;

wybiera rekordy z podanych kolumn z tabeli Studenci gdy pole w 
Kolumnie Stypendium jest wyższe niż 500 zł.

Klauzulę WHERE stawiamy zawsze po klauzuli FROM.

Warunki logiczne mogą zawierać wiele różnych operatorów i funkcji 
matematycznych, podstawowe z nich to:

• <, <=, =, =>, >, <>, !=, ^= (porównawcze)

• LIKE (dopasowania)

• AND, OR, NOT (logiczne)

• NULL, IS NULL (sprawdzania wartości)



Instrukcja SELECT klauzula WHERE
SELECT Imie, Nazwisko, Stypendium FROM Studenci WHERE 

Stypendium > 500 AND Plec = ’kobieta’;

Umożliwiają więc konstruowanie bardziej skomplikowanych 
warunków logicznych.

SELECT Imie, Nazwisko, Stypendium FROM Studenci WHERE Imie

LIKE ’A%’;

Operator LIKE umożliwia odnajdywanie wszystkich podobnych fraz 
do określonego wzorca, przy czym:

% (zastępuje dowolny ciąg znaków)

_  (zastępuje dowolny znak)

SELECT * FROM Studenci WHERE Imie LIKE ’J%n_’;

Wybiera wszystkie rekordy z tabeli Studenci, których imię 
rozpoczyna się na literę „J” a przedostatnią ma „n”, np. Justyna, 
Janina itp.



Instrukcja SELECT klauzula WHERE
SELECT * FROM Studenci WHERE Telefon IS NULL;

Umożliwia wybranie wszystkich rekordów dla których nie określono 
numeru telefonu. Uwaga nie wolno wpisywać konstrukcji znanej z 
innych języków programowania „= NULL”.



Instrukcja SELECT klauzula ORDER BY
SELECT * FROM Studenci ORDER BY Nazwisko, Imie;

Umożliwia wybranie wszystkich rekordów i ich posortowanie 
najpierw według nazwiska, a następnie według imienia.
Domyślnie sortowanie jest dokonywane rosnącą, lecz można to 
zmienić stosując kwalifikator:

SELECT * FROM Studenci WHERE Stypendium IS NOT NULL 

ORDER BY Stypendium DESC, Nazwisko ASC, Imie ASC;

Wybiera wszystkie rekordy z tabeli studenci, którzy posiadają 
stypendium i sortuje je malejąco wg wielkości tego stypendium, a 
dla studentów o tym samym stypendium dodatkowo sortuje ich 
według nazwiska, a następnie imienia rosnąco.

ASC (ascendent - rosnąco)

DESC (descendent - malejąco)



Instrukcja SELECT klauzula ORDER BY
SELECT Imie, Nazwisko, Telefon FROM Studenci ORDER BY 2, 1 ASC;

Wybiera wszystkie dane z podanych kolumn z tabeli Studenci 
uporządkowane rosnąco najpierw według kolumny 2 (Nazwisko),
a następnie według kolumny 1 (Imie).



Instrukcja SELECT i funkcje wbudowane
Funkcje wbudowane umożliwiają dokonywanie operacji tekstowych 
i numerycznych na wybieranych danych, a dzięki temu tworzenie 
kolumn obliczeniowych zawierających wyniki tych działań:

TRUNC (l, m)

Obcina liczbę l do m miejsc po przecinku, jeśli wartość m jest liczbą 
ujemną, wtedy obcinane są liczby znaczące przed przecinkiem 
dziesiętnym:

TRUNC(888.888, 2) daje w wyniku liczbę 888.88

TRUNC(888.888, 1) daje w wyniku liczbę 888.8

TRUNC(888.888, 0) daje w wyniku liczbę 888

TRUNC(888.888, -1) daje w wyniku liczbę 880

TRUNC(888.888, -2) daje w wyniku liczbę 800

SELECT Imię, Nazwisko, Trunc(Stypendium, 0) FROM Studenci;



Instrukcja SELECT i funkcje wbudowane
ROUND (l, m)

Zaokrągla liczbę l do m miejsc po przecinku, jeśli wartość m jest 
liczbą ujemną, wtedy zaokrąglane są liczby znaczące przed 
przecinkiem dziesiętnym:

ROUND (888.888, 2) daje w wyniku liczbę 888.89

ROUND (888.888, 1) daje w wyniku liczbę 888.9

ROUND (888.888, 0) daje w wyniku liczbę 889

ROUND (888.888, -1) daje w wyniku liczbę 890

ROUND (888.888, -2) daje w wyniku liczbę 900

SELECT Imię, Nazwisko, Round(Stypendium, 0) FROM Studenci;



Instrukcja SELECT i funkcje wbudowane
FLOOR (l) czyli tzw. „podłoga”, tzn. l

Zwraca największą liczbę całkowitą mniejszą lub równą liczbie l:

FLOOR(888.888) daje w wyniku liczbę 888

FLOOR(-888.888) daje w wyniku liczbę -889

FLOOR(0) daje w wyniku liczbę 0

SELECT Imię, Nazwisko, Floor(Stypendium) FROM Studenci;

CEIL(l) czyli tzw. „sufit”, tzn. l

Zwraca najmniejszą liczbę całkowitą większą lub równą liczbie l:

CEIL(888.888) daje w wyniku liczbę 889

CEIL(-888.888) daje w wyniku liczbę -888

CEIL(0) daje w wyniku liczbę 0

SELECT Imię, Nazwisko, Ceil(Stypendium) FROM Studenci;



Instrukcja SELECT i funkcje wbudowane
ABS(l)

Zwraca wartość bezwzględną liczby l:

ABS(888.888) daje w wyniku liczbę 888.888

ABS(-888.888) daje w wyniku liczbę 888.888

ABS(0) daje w wyniku liczbę 0

SIGN(l) 

Zwraca znak liczby l:

SIGN(888.888) daje w wyniku liczbę 1

SIGN(-888.888) daje w wyniku liczbę -1

SIGN(0) daje w wyniku liczbę 0



Instrukcja SELECT i funkcje wbudowane
MOD(l1, l2)

Zwraca resztę z dzielenia całkowitego liczby l1 przez liczbę l2.

MOD(8, 3) daje w wyniku liczbę 2

SQRT(l)

Zwraca pierwiastek kwadratowy liczby l:

SQRT(9) daje w wyniku liczbę 3

POWER(l, p) 

Zwraca p-tą potęgę liczby l:

POW(10, 2) daje w wyniku liczbę 100

POW(10, 3) daje w wyniku liczbę 1000



Instrukcja SELECT i funkcje wbudowane
LOWER(tekst)

Zwraca tekst z zamienionymi wszystkimi znakami na małe litery.

UPPER(tekst)

Zwraca tekst z zamienionymi wszystkimi znakami na duże litery.

SELECT Imie, Upper(Nazwisko) from Studenci;

Zwraca np.: Jan KOWALSKI czy Ania LESZCZYŃSKA

INITCAP(tekst) 

Zamienia wszystkie pierwsze litery na duże, pozostałe na małe:

SELECT InitCap(Nazwa) from Studenci;

Zwraca dla nazwy „jan kowalski” Jan Kowalski



Instrukcja SELECT i funkcje wbudowane
LPAD(tekst1, d1 [, tekst2])

Zwraca tekst od długości d1 utworzony przez dodanie z lewej strony 
tekstu 2, a w przypadku jego braku dodawane są spacje:

SELECT LPAD(Imie, 10, ’+’) from Studenci;

Zwraca np.: +++++++Jan czy +++++Kasia

RPAD(tekst1, d1 [, tekst2])

Zwraca tekst od długości d1 utworzony przez dodanie z prawej 
strony tekstu 2, a w przypadku jego braku dodawane są spacje:

SELECT RPAD(Imie, 10, ’+’) from Studenci;

Zwraca np.: Jan+++++++ czy Kasia+++++



Instrukcja SELECT i funkcje wbudowane
LTRIM(tekst1 [, tekst2])

Usuwa z tekst1 z lewej strony tekst2, a jeśli go nie podano wtedy 
usuwa spacje.

RTRIM(tekst1 [, tekst2]) 

Usuwa z tekst1 z prawej strony tekst2, a jeśli go nie podano wtedy 
usuwa spacje.

TRIM(tekst1) 

Usuwa spacje z tekst1 z lewej i prawej strony.

LENGTH(tekst1) 

Zwraca długość tekst1, czyli ilość znaków tekst1.



Instrukcja SELECT i funkcje wbudowane
SUBSTR(tekst, m [, n])

Wybiera z tekstu n znaków począwszy od m-tej pozycji, zaś w 
przypadku nie podania n, wybierany jest ciąg znaków od pozycji m 
do końca tekstu.

INSTR(tekst1, tekst2 [, m, n])

Szuka n-tego wystąpienia tekst2 w tekst1 począwszy od pozycji m.

REPLACE(tekst1 , tekst2 [, tekst3]) 

Zamienia wszystkie wystąpienia tekst2 w tekst1 na tekst3, a w 
przypadku braku podania tekst3 na ciąg pusty, czyli usuwa wszystkie 
wystąpienia tekst 2 w tekst1.

TRANSLATE(tekst1 , tekst2 , tekst3) 

Zamienia wszystkie znaki tekst2 w tekst1 na znaki tekst3:

TRANSLATE(’ Alanek’ , ’ An’, ’ XY’) zwraca XlaYek



Instrukcja SELECT i funkcje wbudowane
SYSDATE

Zwraca aktualną datę typu date.

SYSDATE+100

Zwraca datę za 100 dni względem aktualnej.

SYSDATE+1/24 

Zwraca datę, jaka będzie za 1 godzinę względem aktualnej.

Add_Months(data, liczba_miesięcy) 

Zwraca datę, jaka będzie za liczbę miesięcy, np.:

SELECT * FROM Pracownicy 

WHERE Add_Months(data_zatrudnienia, 2*12) >= SYSDATE;

Zwraca pracowników zatrudnionych w ostatnich 2 latach.

Add_Months(SYSDATE, -6)  zwraca datę pół roku temu 



Instrukcja SELECT i funkcje wbudowane
Wyznaczanie różnic:

SELECT *, Trunc(SYSDATE - data_zatrudnienia) FROM Pracownicy;

Zwraca ile pełnych dni są zatrudnieni poszczególni pracownicy.

SELECT *, Trunc(Month_Between(SYSDATE - data_zatrudnienia)) 

FROM Pracownicy;

Zwraca ile pełnych miesięcy są zatrudnieni poszczególni pracownicy.

Last_Day(SYSDATE)

Zwraca ostatni dzień bieżącego miesiąca.

Next_Day(SYSDATE, ’wtorek’)

Zwraca dzień najbliższego wtorku (lub po podanej dacie).



Instrukcja SELECT i funkcje wbudowane
To_Char(data [, format])

Rzutuje datę na tym znakowy (string)
i umożliwia jego sformatowanie
korzystając z następujących znaków:

SELECT *, To_Char(data_zatrudnienia, ’q’)

FROM Pracownicy;

Dla każdego pracownika podaje kwartał,
w którym został zatrudniony.



Instrukcja SELECT i funkcje agregujące
Do obliczania po danych w kolumnach można wykorzystać funkcje 
agregujące:

SELECT Min(Stypendium), Max(Stypendium), Avg(Stypendium)

FROM Studenci;

Zwraca minimalne, maksymalne i średnie stypendium.

SELECT Count(*) FROM Studenci;

Zwraca ilość wszystkich rekordów w tabeli Studenci.

SELECT Count(Stypendium) FROM Studenci;

Zwraca ilość przyznanych stypendiów studentom, czyli wartości, 
które posiadają wartość inną niż NULL.

SELECT Count(DISTINCT Stypendium) FROM Studenci;

Zwraca ilość rodzajów stypendiów, zliczając wszystkie unikalne 
wartości stypendiów, np. 500zł, 1000zł, 1500zł, wtedy wynik jest 3.



Instrukcja SELECT i funkcje agregujące
Funkcje agregujące można łączyć z warunkowymi, np.:

SELECT Count(*), Max(Stypendium) FROM Studenci

WHERE To_Char(data_rozpoczecia_studiow, 'yyyy')=2014;

Zwraca ilość przyznanych stypendiów oraz maksymalne stypendium 
przyznane studentom, którzy rozpoczęli studia w 2014 r.

SELECT Max(Stypendium) - Min(Stypendium), Sum(Stypendium) 

FROM Studenci

WHERE To_Char(data_rozpoczecia_studiow, 'yyyy')=2015;

Zwraca różnicę pomiędzy maksymalnym i minimalnym stypendium 
przyznanym dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2015 r. oraz 
łączną sumę wszystkich przyznanych stypendiów dla nich.



Instrukcja SELECT i klauzula grupująca GROUP BY

Grupowanie to łączenie rekordów w oparciu o wspólną cechę/y:

SELECT Stypendium, Count(*) FROM Studenci

GROUP BY Stypendium;

Zwraca ilości przyznanych stypendiów w ramach poszczególnych 
grup stypendialnych, np. ilości studentów, którzy otrzymali 
stypendium w wysokości 500zł, 1000zł i 1500zł.

UWAGA: Po SELECT można wykorzystać tylko te kolumny, względem 
których zachodzi  grupowanie, tzn. te występujące po GROUP BY.

SELECT Stypendium, Count(*) ilu_studentów FROM Studenci

WHERE EXTRACT(YEAR FROM data_rozpoczecia_studiow)>2012

GROUP BY Stypendium;

Ilu jest studentów, którzy rozpoczęli studia po roku 2012, którym 
przyznano stypendia w ramach określonych grup stypendialnych.



Instrukcja SELECT i klauzula grupująca GROUP BY

Podaj, ilu jest stypendystów (studentów) w ramach poszczególnych 
grup stypendialnych pod warunkiem, że grupa liczy powyżej pięciu 
studentów:

SELECT Stypendium, Count(*) ilu_studentów

FROM Studenci

GROUP BY Stypendium;

HAVING Count(*) >5

Zwraca ilości przyznanych stypendiów w ramach poszczególnych 
grup stypendialnych, np. ilości studentów, którzy otrzymali 
stypendium w wysokości 500zł, 1000zł i 1500zł.

UWAGA: Niedozwolone jest stosowanie funkcji agregujących po 
WHERE, do tego służy klauzula HAVING:

WHERE Count(*) >5  HAVING Count(*) >5



Instrukcja SELECT i klauzula łącząca JOIN
W przypadku potrzeby połączenia danych znajdujących się w 
różnych tabelach korzystamy ze złączeń, czyli klauzuli JOIN:

SELECT Studenci.[Nr_indeksu], Przedmioty.[Nazwa]

FROM Studenci INNER JOIN Przedmioty

ON Studenci.[Nr_przedmiotu] = Przedmioty.[Nr_przedmiotu];

Powyższe złącznie nazywamy złączenie wewnętrznym (INNER JOIN), 
czyli takim, które wymusza dopasowanie obiektów z obu tabel. 
Istnieją też złączenia zewnętrzne lewostronne (LEFT JOIN), 
prawostronne (RIGHT JOIN) i dwustronne (FULL JOIN lub FULL 
OUTER JOIN), gdy potrzebujemy wybrać wszystkie obiekty 
z jednej lub z obu tabel, nawet jeśli nie mają odpowiedników 
w drugiej tabeli.

SELECT Studenci.[Nr_indeksu], Przedmioty.[Nazwa]

FROM Studenci LEFT JOIN Przedmioty
ON Studenci.[Nr_przedmiotu] = Przedmioty.[Nr_przedmiotu];



Klauzula łącząca FULL OUTER JOIN

Jeśli potrzebujemy w Accessie wykonać operację FULL OUTER JOIN 
(FULL JOIN) musimy dokonać złączenia wyników operacji LEFT JOIN i 
RIGHT JOIN:

SELECT * 

FROM TableA

FULL OUTERJOIN TableB on (TableA.C_ID = TableB.C_ID);

Zapisujemy w Accessie:

SELECT * FROM TableA

LEFT JOIN TableB ON TableA.C_ID = TableB.C_ID

UNION

SELECT * FROM TableA

RIGHT JOIN BB ON Table A.C_ID = Table B.C_IDECT



Podzapytania, czyli zapytania zagnieżdżone

Podzapytania stosujemy z kilku powodów:

• wynik jednego zapytania może służyć do filtrowania rekordów
w drugim zapytaniu (klauzula WHERE lub HAVING),

• można objeść ograniczenia języka SQL, np. brak możliwości 
stosowania funkcji agregujących w klauzuli WHERE,

• Tworzyć zapytania operujące na wynikach działania innych 
zapytań, co umożliwia dalsze dogłębne przeprowadzenie analiz.

SELECT * FROM Studenci

WHERE Stypendium = (SELECT Max(Stypendium) FROM Studenci);

Zwraca studentów, którzy otrzymują największe stypendia.

SELECT * FROM Studenci

WHERE Stypendium IN (SELECT zwracający więcej wartości);

Zwraca studentów, którzy otrzymują specyficzne stypendia.
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