
STAŻYSTA W DZIALE IT 

 

Wybierz jedno z poniższych zadań, które są zróżnicowane pod względem trudności i 

prześlij nam rozwiązanie wraz z CV. 

 

Rozwiązanie: bez limitu znaków w dowolnym formacie (*.doc, *.docx, *.xls, 

*.xlsx, *.ppt, *.pptx, *.pdf) 

 

Zadanie nr 1 – stopień trudności 1 

W systemie informatycznym istnieją tabela o strukturze poniżej 

 

FIRMA 

fid                               number 

nazwa                         varchar 

telefon                        varchar 

 

ADRES 

fid                               number 

miasto                        varchar           

kod_pocztowy             varchar 

ulica                           varchar 

 

Zadanie: Wykorzystując wyłącznie polecenia ANSI SQL ,należy utworzyć zapytanie , 

które zwróci  listę firm wraz i adresami , posortowane wg nazwy firmy rosnąco . 

Należy uwzględnić możliwy brak danych adresowych . 

  

Zadanie nr 2 – stopień trudności 2 

W systemie informatycznym istnieją tabela o strukturze poniżej, zawierające dane 

płacowe kilku pracowników 

 

PRACOWNIK 

pid                              number 

nazwisko                     varchar 

imie                            varchar 

stanowisko                  varchar 

  

WYNAGRODZENIE 

wid                              number 



pid                              number 

miesiac                       number           

rok                              number 

wartosc                       number 

  

DODATKI_POTRACENIA 

did                              number 

wid                              number 

rodzaj                         number 

wartosc                       number 

 

Tabela PRACOWNICY zawiera dane podstawowe kilku pracowników , kolumna „pid” 

jest kluczem 

 

Tabela WYNAGRODZENIE zawiera wartości wynagrodzenia podstawowego  dla 

każdego miesiąca odrębnie , dla każdego pracownika , w różnym okresie czasu 

(pracownic maja różny staż pracy) kolumna „wid” jest kluczem 

 

Tabela DODATKI_POTRACENIA zawiera wartości dodane i(lub) potrącone z 

wynagrodzenia podstawowego , przy czym może istnieć jednocześnie wiele 

dodatków i (lub) potraceń (różne rodzaje) dla jednego pracownika w określonym 

miesiącu, lub dane mogą w ogóle nie występować. Kloumna „did” jest kluczem. 

 

Zadanie: Wykorzystując wyłącznie polecenia ANSI SQL ,należy utworzyć zapytanie , 

które zwróci : Nazwisko, Imię,Okres rozliczeniowy w postaci „Rok/miesiąc” , 

wynagrodzenie podstawowe , sumę dodatków, sumę potrąceń . Całość powinna być 

posortowana wg Nazwiska  (rosnąco) , okresu rozliczeniowego (malejąco) 

  

Zadanie nr 3 – stopień trudności 3 

 

W systemie informatycznym istnieje tabela o strukturze  

 

SETUP 

parentid          number 

childrenid       number 

name              varchar 

value               varchar 

 



zawierająca dane 

 

parentid 

 

childrenid 

 

name 

 

value 

1 0 root1   

2 1 nazwa1   

3 2 nazwa2   

4 3 nazwa3 val1 

5 1 nazwa4   

6 5 nazwa5 val2 

7 0 root2   

8 7 nazwa6   

9 8 nazwa7 val3 

10 7 nazwa8   

11 10 nazwa9 val4 

  

Zadanie: Z wykorzystaniem funkcji specyficznych dla bazy ORACLE należy utworzyć 

zapytanie hierarchiczne zwracające wynik w postaci poniżej , posortowane rosnąco 

wg kolumny value … 

 

name value 

root1/nazwa1/nazwa2/nazwa3 val1 

root1/nazwa4/nazwa5 val2 

root2/nazwa6/nazwa7 val3 

root2/nazwa8/nazwa9 val4 

    

 

 
      

5 1 nazwa4   

6 5 nazwa5 val2 

7 0 root2   

8 7 nazwa6   

9 8 nazwa7 val3 

10 7 nazwa8   

11 10 nazwa9 val4 

  

Zadanie: Z wykorzystaniem funkcji specyficznych dla bazy ORACLE należy utworzyć 

zapytanie hierarchiczne zwracające wynik w postaci poniżej , posortowane rosnąco 

wg kolumny value … 

 

name value 

root1/nazwa1/nazwa2/nazwa3 val1 

root1/nazwa4/nazwa5 val2 

root2/nazwa6/nazwa7 val3 

root2/nazwa8/nazwa9 val4 

    

 


