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Zadanie 105. 
Wiązka zadań Rośliny ogrodowe  
W poniżej opisanych plikach zgromadzono dane dotyczące zamówień złożonych w interne-
towym sklepie ogrodniczym4. Zakupów mogą dokonywać klienci, którzy dokonali wcześniej-
szej rejestracji w sklepie. Pierwszy wiersz każdego z plików jest wierszem nagłówkowym, 
a dane w wierszach rozdzielone są średnikami. 

W pliku osoby.txt każdy wiersz zawiera informacje o zamawiającym: identyfikator 
klienta (Id_klienta), jego nazwisko (Nazwisko), imię (Imie) i miasto, z którego on 
pochodzi (Miasto). 

Przykład 
Id_klienta;Nazwisko;Imie;Miasto 
200;Koprowski;Maurycy;Wroclaw  

W pliku rosliny.txt zawarte są informacje o roślinach ogrodowych dostępnych 
w sklepie internetowym. Każdy wiersz zawiera następujące informacje: identyfikator rośliny 
(Id_rosliny), nazwę rośliny (Nazwa), cenę jej sadzonki (Cena), kolor kwiatów (Ko-
lor_kwiatow), okres kwitnienia (Okres_kwitnienia), rozmiary doniczki (Rozmia-
ry_doniczki).  

Przykład 
Id_rosliny;Nazwa;Cena;Kolor_kwiatow;Okres_kwitnienia;Rozmiary_doniczki 
54;Aconitum napellus;5;ciemno-niebieskie;IX-X;13x13x13 

W pliku zamowienia.txt każdy wiersz zawiera informacje o pojedynczej pozycji zamó-
wienia: numer porządkowy (Lp), identyfikator klienta (Id_klienta), datę (Data), liczbę 
sadzonek (Liczba_sadzonek) i identyfikator rośliny (Id_rosliny). 

Przykład 
Lp;Id_klienta;Data;Liczba_sadzonek;Id_rosliny 
1;546;2014-03-01;6;554 

Wykorzystując dane zawarte w plikach osoby.txt, rosliny.txt, zamowie-
nia.txt, wykonaj poniższe polecenia. Odpowiedzi zapisz do pliku wyni-
ki_rosliny.txt, a każdą z nich poprzedź cyfrą oznaczającą odpowiednie zadanie. 

105.1.  
Na zakończenie dnia sklep przygotowywał dla każdego klienta specyfikację zamówionego 
w ciągu całego dnia towaru i na tej podstawie sporządzał fakturę, która była dołączana do 
wysyłki (kumulowanie zakupów od jednego klienta zmniejsza liczbę przesyłek kurierskich). 
To oznacza, że na jednej fakturze były umieszczane pozycje z zamówień złożonych tego sa-
mego dnia. Wartość faktury to suma wartości zakupionych towarów.  

Przykład 
Klient zakupił w danym dniu 6 sadzonek w cenie 9 zł oraz 15 sadzonek w cenie 10 zł. War-
tość jego faktury wynosi 6 ·9 + 15 ·10 = 204 zł. 
                                                 
 
4 Dane o roślinach zostały przygotowane na podstawie http://ogrodkomercyjny.pl/  
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Oblicz, ile faktur wystawił sklep ogrodniczy, oraz podaj najwyższą wartość wystawionej fak-
tury. Podaj też, ilu klientom wystawiono więcej niż jedną fakturę. 

105.2.  
Utwórz zestawienie, w którym podasz liczbę pozycji złożonych przez osoby z poszczegól-
nych miast zamówień na rośliny kwitnące dokładnie w okresie VII–VIII. 

105.3.  
Wyszukaj pozycje zamówień, które dotyczą więcej niż 10 sadzonek roślin o kwiatach w kolo-
rze bialo-liliowe. Dla znalezionych zamówień podaj nazwiska i imiona osób, które je 
złożyły, liczbę sadzonek oraz nazwy roślin. 

105.4.  
Podaj nazwy roślin, które nie zostały uwzględnione w żadnym zamówieniu. 

105.5.  
Utwórz zestawienie zawierające liczbę pozycji zamówień roślin w poszczególnych rozmia-
rach doniczek.  

Zadanie 106. 
Wiązka zadań Obserwacje ptaków 
Wolontariusze zarejestrowani w serwisie internetowym www.awibaza.pl wprowadzają do 
bazy informacje o swoich obserwacjach ptaków. W trzech plikach tekstowych przedstawiono 
dane zaczerpnięte z tej bazy. Dane w wierszach oddzielone są pojedynczymi znakami tabula-
cji. W każdym pliku pierwszy wiersz jest wierszem nagłówkowym 

Plik gatunki.txt zawiera informacje o gatunkach ptaków: identyfikatory ID_gatunku, 
nazwy zwyczajowe (nazwa_zwyczajowa) i łacińskie (nazwa_lacinska). Każdy gatunek 
opisany jest w osobnym wierszu. 

Przykład 
ID_gatunku  nazwa_zwyczajowa nazwa_lacinska 
5   bazant zlocisty  Chrysolophus pictus 
17   bielik   Haliaeetus albicilla 
54   gawron   Corvus frugilegus 

W pliku lokalizacje.txt jest lista miejsc, w których dokonywano obserwacji. W każ-
dym miejscu można było dokonywać wielu obserwacji w różnych terminach. W pliku podano 
dla poszczególnych miejsc: identyfikator miejsca (ID_lokalizacji), jego nazwę (loka-
lizacja), nazwę powiatu, na terenie którego się ono znajduje (powiat), oraz jego krótki 
opis (opis). 
ID_lokalizacji lokalizacja powiat   opis 
1       Cieplewo  gdanski   laka podmokla, jezioro  
6       Hel   pucki    plaza, brzeg zatoki 
9   Koscierzyna koscierski   transekt przez miasto 

W pliku obserwacje.txt w każdym wierszu znajduje się zapis danych z jednej obserwa-
cji. Każda obserwacja dotyczyła jednego gatunku ptaków, ale mogła obejmować wiele osob-
ników tego gatunku. Dla każdej obserwacji podano: identyfikator obserwowanego gatunku 
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