
W wybranym programie zaprojektuj bazę danych i kwerendy SQL
wyniki pracy przedstaw przed klasą w formie prezentacji

• Wypożyczalnia gier planszowych

Maciej prowadzi wypożyczalnie gier planszowych. Chce mieć u siebie zawsze 100 najnowszych gier (takich 
które są na rynku mniej niż rok). Wypożycza je zawsze na 7 dni. 

Maciej chce wiedzieć:
a) ile wypożyczono gier
b) ile gier ma wypożyczalania
c) ile osób wypożyczało już gry
d) która osoba wypożycza ich najwięcej
e) ile od początku zarobiła wypożyczalnia
f) które gry należy usunąć z wypożyczalni bo są już za stare
g) które osoby są członkami klubu MtG Pauper 40 który działa przy wypożyczalni

• Biblioteka na uczelni

Uczelnia prowadzi bibliotekę naukową z czterech dziedzin nauki 

Pan Szymon, bibliotekarz chce wiedzieć:
a) jakie książki mamy w bibliotece
b) którzy studenci korzystają z biblioteki
c) ile książek średnio wypożycza jeden student
d) która dziedzina nauki ma najwięcej zbiorów
e) które książki mają ponad 5 lat
f) którzy autorzy są najpopularniejsi
g) ile jest książek o tematyce Astronomii i ilu czytelników się tym interesuje

• Warsztat samochodowy

Pan Milan prowadzi warsztat samochodowy

Właściciel chce wiedzieć:
a) ile aut jest obecnie w naprawie
b) jaka jest wartość części do naprawy danego auta
c) jakie części są na stanie a jakich brakuje
d) ile aut czeka w kolejce na przyjęcie
e) jaką kwotą należy dysponować aby móc zamówić części
f) jak skontaktować się z klientem i czy klient lubi muzykę klasyczną (jeżeli tak pan Milan zostawia w aucie 

swoją płytę CD, którą wydał, bo oprócz naprawy aut jest też znanym muzykiem)
g) jaka marka auta jest najczęściej naprawiana
h) ile aut już naprawiono od początku istnienia zakładu

• Klub wspinaczkowy

Pan Jerzy prowadzi klub wspinaczkowy. Corocznie organizuje kilka wypraw wspinaczkowych. Na każdej z 
nich klient może zdobyć punkt. Po 10 zaliczonych kursach otrzymuje odznakę „Jerzyka”

Jerzy chce wiedzieć:
a) kto zapisał się na kolejny kursy na kolejne kursy
b) kto ma ile zdobytych punktów
c) ile jest wolnych miejsc na kolejne wyprawy
d) kto opłacił kurs i wniósł opłatę w stu procentach
e) kto opłacił ubezpieczenie (wymagane aby uczestniczyć w wyprawie)
f) ilu uczestników zdobył Jerzyka
g) ile jest wolnych miejsc na kolejne ogłoszone wyprawy
h) jaki jest rozkład uczestników wypraw ze względu na płeć i wiek


