
Podstawowe polecenia (zapytania) w Microsoft SQL 
 
Poprzednio wykonałem kilka podstawowych zapytań do bazy danych. Dzięki temu udało  się stworzyć bazę i 
wstawić do niej tabelę, a następnie wypełnić ją danymi. 
Teraz skoncentruję się na poleceniu SELECT, które służy do wyboru odpowiedniego zestawu danych z tabeli 
Pełna postać tego polecenia jest skomplikowana, w ogólnym zarysie ma postać: 
SELECT co? 
FROM źródłowa tabela 
WHERE warunek wyszukiwania 
GROUP grupuj wg wyrażenia 
HAVING warunek wyszukiwania 
ORDER BY porządek wyszukiwania ASC - rosnąco | DESC – malejąco (ascending, descending) 
 
Nie zawsze trzeba używać wszystkie klauzule, ale czy można użyć tylko jednej? 
Owszem, np. wtedy, gdy chcemy aby nasza baza pomogła  nam coś policzyć, jak kalkulator: 
 
SELECT 2*3 

 
W tej części przedstawię tylko klauzule FROM, WHERE i ORDER BY. Kolejne pojawią się przy bardziej 
zaawansowanych zapytaniach. Większość ćwiczeń zaprezentuję wykorzystując bazę Northwnd. 
 
Często stosuje się zapytanie SELECT łącznie z klauzulą FROM, np. gdy chcemy zobaczyć dane z tabeli:  
 
USE Northwnd 
 
SELECT * FROM Customers 
 

Przy prezentacji danych można stosować konkatenację, czyli łączyć w jeden ciąg wyrazów dane z poszczególnych 
kolumn:  
 
SELECT ContactName, PostalCode + ' ' + City + ' ' + Address FROM Customers 
 
Można też Wybrać np. tylko jedną literę z danych zawartych w określonej kolumnie za pomocą 
polecenia LEFT 
 
SELECT LEFT(FirstName, 1)+ '. ' + LastName, HomePhone FROM Employees 

 
Czasem chcemy, żeby nazwa zawierała jakieś znaki specjalne: spację, /, #. Wtedy aby dobrze została odczytana, 
należy ją ująć w nawiasy prostokątne:  
 
CREATE Database Cwiczenie1 
 
USE Cwiczenie1 
 
CREATE TABLE [! ze znakami] ( 
klucz int, 
dzien datetime, 
opady float 
); 
 
INSERT INTO [! ze znakami] VALUES (7, '2021-09-10', 30), 
                       (8,'2021-09-11', 0), 
             (9,'2021-09-12', 0.63) 
SELECT * FROM [! ze znakami] 
 
Można  też tworzyć tzw. aliasy, czyli nazwy przypisywane nagłówkom tabel, które będą wyświetlane zamiast tych 
oryginalnych:  
 
SELECT dzien, opady AS [Opady w milimetrach] FROM [! ze znakami] 
 
Istnieje też możliwość dołożenia  dodatkowej kolumny z aktualną datą poboru danych, po wykorzystaniu funkcji 
GETDATE() 
Można  także wyliczyć np. objętość na podstawie danych: 
 



SELECT dzien, opady AS [Opady w milimetrach], opady*100*100 AS [Opady w mm sześciennych na metr], 
GETDATE() AS [Data utworzenia] FROM [! ze znakami] 
 
Utworzona tabela lub baza danych może już być niepotrzebna, dlatego  istnieje polecenie, które je usunie:  
 
DROP Table [! ze znakami] 
 
DROP Database Cwiczenie1 
 
W przypadku usuwania całej bazy, należy przed wykonaniem polecenia użyć innej bazy, ponieważ w przeciwnym 
wypadku pojawi się komunikat o tym, że baza jest w tej chwili wykorzystywana. 
 
 
Można zawęzić ilość rekordów, które chcemy odczytać z tabeli poprzez zastosowanie klauzuli WHERE. 
Klauzula to jest część zdania SQL-owego, które zaczyna się od jakiegoś słowa kluczowego (klauzula from, lub 
where – do wyboru rekordu. Wybierane są tylko takie wyrażenia, dla których wyrażenie zwróci prawdę. 
 
SELECT * FROM Customers 
 
SELECT * FROM Customers WHERE Country = 'UK' 
 
SELECT * FROM Customers WHERE Country = 'UK' AND City = 'London' 
 
Dodatkowo dane w tabeli można uporządkować poprzez zastosowanie klauzuli ORDER BY 
 
SELECT * FROM Customers WHERE Country = 'UK' AND City = 'London' ORDER BY CompanyName 
 
Jeszcze lepszy przykład uzyskamy operując na liczbach. W Northwnd jest tabela z Produktami. 
Można wybrać tylko te produkty, których cena (UnitPrice) jest wyższa niż 50 i pokazać, co stałoby się, gdyby ich 
cena została zmniejszona o 20%. Dodatkowo można posortowaćdane je po nazwie produktu i zaokrąglić wynik w 
utworzonej kolumnie Promocja do dwóch miejsc po przecinku: 
 
SELECT ProductName, UnitPrice, ROUND((UnitPrice*0.8), 2) AS Promocja FROM Products 
WHERE UnitPrice > 50 
ORDER BY ProductName 
 
Powyżej wykorzystano polecenie ROUND, które zaokrągli liczbę, ale nie pozbawi jej cyfr po przecinku. Taki zabieg 
można pozyskać po wykorzystaniu typu DECIMAL, np.w specjalnie do tego ceu utworzonej tabeli Przykład: 
 
CREATE Table Przyklad (Nr int, 
      Produkt nvarchar(20), 
      Cena int, 
      Promocja decimal(5,2) 
      ) 
 
INSERT INTO Przyklad VALUES (1, 'czajnik', 245, 245*0.8), 
     (2, 'mikrofalówka', 437, 437*0.8) 
 
SELECT * FROM Przyklad 
 
Można też zadać odpowiednie pytanie bazie Northwnd, by uzyskać wynik zaokrąglony do dwóch miejsc po 
przecinku: 
 
SELECT UnitPrice, Quantity, Discount, ROUND((UnitPrice*Quantity*(1-Discount))*1.23 , 2) as 
TotalBrutto FROM [Order Details] 
 
Gdyby zapytanie do bazy miało polegać na znalezieniu wszystkich cen z przedziału między 20, a 50, to należałoby 
wykorzystać operator logiczny AND:  
 
SELECT ProductName, UnitPrice FROM Products WHERE UnitPrice >=20 AND UnitPrice <=50 ORDER BY 'UnitPrice' 
 
Podobny efekt można uzyskać wykorzystując operator BETWEEN 
 
SELECT ProductName, UnitPrice FROM Products WHERE UnitPrice BETWEEN 20 AND 50 ORDER BY 'UnitPrice' 



 
Gdyby zamiast operatora AND wstawić operator OR, to polecenie 
 
SELECT ProductName, UnitPrice FROM Products WHERE UnitPrice >=20 OR UnitPrice <=50 ORDER BY 'UnitPrice' 
 
sprawiłoby, że byłyby wybrane wszystkie rekordy. 
 
W tabeli Przyklad utworzonej powyżej nie został dodany klucz główny (podstawowy), a to bardzo istotne z punktu 
widzenia niepowtarzalności rekordów. 
 
Można go dodać już w momencie tworzenia  tabeli, wpisując po typie zmiennej słowa PRIMARY KEY: 
 
CREATE Table Przyklad (Nr int NOT NULL PRIMARY KEY,  
      Produkt nvarchar(20), 
      Cena int, 
      Promocja decimal(5,2) 
      ) 
 

lub  
 
CREATE Table Przyklad (Nr int,  
      Produkt nvarchar(20), 
      Cena int, 
      Promocja decimal(5,2), 
      PRIMARY KEY (Nr) 
      ) 
 
Można też ten klucz dodać później wykorzystując polecenie ALTER TABLE. Jednak ważne jest, by tabela nie była 
jeszcze wypełniona żadnymi danymi. Jeśli są to należy je usunąć poleceniem:  
 
DELETE FROM Przyklad 
WHERE Cena = 245 
 
Usunięty zostanie ten konkretny wiersz, w którym Cena jest równa 245. Jeśli chcemy usunąć całą zawartość tabeli 
za jednym razem, to można wykorzystać polecenie:  
 
TRUNCATE TABLE Przyklad 
 
Teraz w dalszym ciągu nie uda się utworzyć na kolumnie Nr Klucza Głównego, ponieważ wcześniej nie zostało dla 
niej narzucone ograniczenie NOT NULL, dlatego pozostaje skasować tę kolumnę poleceniem:  
 
ALTER TABLE Przyklad 
DROP COLUMN Nr 
 
a następnie przywrócenie jej z ograniczeniem:   
ALTER TABLE Przyklad 
ADD Nr INT NOT NULL 
 
Teraz dopiero można ustanowić na tej kolumnie klucz podstawowy:  
 
ALTER TABLE Przyklad  
ADD PRIMARY KEY (Nr) 
 
Jego usunięcie nie będzie już takie proste. 
Aby to zrobić, należy w eksploratorze obiektów dla konkretnej tabeli rozwinąć folder Key i odnaleźć nazwę 
ograniczenia (constraint), a następnie skopiować ją do polecenia (wewnątrz nawiasu prostokątnego będzie nazwa 
ograniczenia narzucona przez system):  
 
ALTER TABLE Przyklad 
DROP CONSTRAINT [PK__Przyklad__3214D4AD0E493454] 
 

Co udało się w tym materiale zrealizować? 
- poznać bardziej szczegółowo polecenie select z jego klauzulami, szczególnie from, where i order by 
- wyszukiwać tylko te dane, które nas interesują w odpowiedniej tabeli 



- dodawać i usuwać klucz główny w określonej tabeli 
- dodawać i usuwać zawartość tabeli 
 


