
Pozyskiwanie i przetwarzanie danych 
 
Cele: 
Uczeń: 
- potrafi filtrować i sortować dane w relacyjnej bazie danych; 
- potrafi wykonać kwerendę wybierającą tylko niektóre dane z tabel dostępnych w bazie danych; 
- umie zastosować pole kryteriów do utworzenia kwerendy z parametrem. 
- tworzy raporty na podstawie odpowiednio przygotowanych danych w postaci kwerendy. 
 
Treści prezentowane na lekcji: 
Wyszukiwanie danych w bazie danych wiąże się z: operacjami wyboru (wybieranie rekordów z jednej tabeli 
dotyczących konkretnej danej); rzutowaniem (wyświetlaniem wskazanych, nie wszystkich, kolumn jednej tabeli); 
złączeniem (łączeniem danych z różnych tabel określających tę samą wartość). 
Operacje wyboru: 

- filtrowanie według wyboru – należy wybrać pole lub część pola, w którym jest poszukiwana wartość, a następnie 
nacisnąć przycisk z paska narzędzi: filtruj wg wyboru. Dostępna również opcja: Rekordy/Filtruj/Filtruj wg wyboru. 
- filtruj z wyłączeniem wyboru – podobnie jak powyżej, tylko pola identyczne z zaznaczonym zostaną 
wyeliminowane; 
- filtruj wg formularza – pojawia się pusty formularz, gdzie należy wprowadzić warunki. Jeśli kryterium jest 
niewystarczające, można wybrać u dołu ekranu zakładkę „lub” i wprowadzić więcej danych do filtrowania. W 
polach można również stawiać znaki mniejszości i większości albo <=. 

Rzutowanie i złączanie: 
Aby stworzyć kwerendę, należy  wybrać zakładkę kwerendy, następnie kliknąć przycisk Nowy, a następnie Widok 
Projekt i w oknie Pokaż tabelę, wskazuje się tabelę, której będzie dotyczyć tworzenie zapytania. Można wybrać 
kilka tabel. Wybór pól może się odbywać na zasadzie przeciągania, lub poprzez rozwinięcie paska przewijania. Do 
każdego pola można dodatkowo dodać sortowanie i kryteria, np. przy polu wyboru True – zaznaczone, False – 
niezaznaczone; lub <, >, =, <=, Like „ciąg_znaków”, ciąg_znaków & ciąg_znaków, Lcase – zamieniająca wszystkie 
litery na małe itd. 
Można też wymusić od użytkownika podanie konkretnego kryterium, poprzez zapytanie w nawiasach 
kwadratowych, np. [podaj nazwę państwa]. Wtedy po uruchomieniu kwerendy pojawi się konieczność 
wprowadzenia nazwy państwa, wg której system przefiltruje rekordy. 
Można też uwzględnić kryteria dla danego pola, ale go nie wyświetlać likwidując odhaczenie w polu kwerendy. 
Efekt utworzenia zapytania można wydrukować po uprzednim przygotowaniu raportu. Opcja jest dostępna po 
wybraniu zakładki raporty i obiektu (tabeli, kwerendy), na bazie którego ma być przygotowany raport. 
 
Zadania: 
1. Wykorzystaj filtrowanie według wyboru po zaznaczeniu odpowiedniego ciągu znaków w tabeli. Sprawdź efekty. 
2. Wprowadź kryteria filtrowania po wyborze przycisku: filtruj wg formularza. 
3. Zbuduj zapytanie, na podstawie którego otrzymasz odpowiedź z wygenerowanymi płytami dyskografii, 
młodszymi niż z 2005 r. 
4. Zastosuj kwerendę do wybrania tylko niektórych kolumn tabeli, a następnie wprowadź metody sortowania i 
odpowiednie kryteria wyszukiwania dla pola. 
5. Wykonaj kwerendę z parametrem, po wywołaniu której należy wpisać nazwę wykonawcy, aby zobaczyć jego 
dyskografię. 
6. Po wykonaniu określonej kwerendy, wykonaj raport, który będzie uwzględniał tylko dane określone w zapytaniu. 


