
ZAJĘCIA V
PODZAPYTANIA CD

Zad. 1
Wypisać nazwiska oraz pensje tych osób, które nie są kierownikami (nie mają podwładnych).

Zad. 2
Wypisać  średnie  zarobki  pracowników  będących  na  tym  samym  stanowisku.  Podać  liczbę  ludzi  oraz  stanowisko. 
Wypisywać tylko wtedy, gdy w obrębie jednej grupy znajduje się co najmniej jeden pracownik i jego szef (są na tym 
samym stanowisku).

Zad. 3
Wypisać nazwy departamentów, w których nie pracuje żaden kierownik (człowiek mający podwładnych).

Zad. 4
Wypisać nazwiska osób zarabiających najmniej w najmniej licznym departamencie.

Zad. 5
Wypisać nazwy departamentów, w których pracuje najwięcej osób o największym poziomie zarobków (największym 
poziomie faktycznym – są ludzie mający pensję na danym poziomie).

Zad. 6
Dla każdego departamentu podać jego nazwę oraz stanowiska, na których pracuje najwięcej ludzi w tym departamencie.

Zad. 7
Wypisać nazwiska osób oraz poziom ich zarobków pod warunkiem, że danemu poziomowi przypisany jest najwęższy 
przedział  oraz,  że  w departamencie  danej  osoby pracuje  jeszcze co najmniej  jedna osoba o takim samym poziomie 
zarobków.

Zad. 8
Wypisać nazwy projektów, nad którym wszystkie osoby pracowały tyle samo godzin (np. trzy osoby, z których każda po 
15 godzin).

Zad. 9
Wypisać nazwiska osób mających co najmniej  dwóch podwładnych,  a każdy z jego podwładnych pracuje na innym 
stanowisku.

Zad. 10
Wypisać nazwy departamentów, w których pracuje więcej osób niż średnia liczba osób przypadających na departament i 
nie pracuje żaden człowiek zarabiający poniżej średniej pensji w firmie.

Zad. 11
Wypisać nazwiska osób mających  ten sam poziom zarobków co ich bezpośredni  przełożeni  a różnica pomiędzy ich 
zarobkami wynosi co najwyżej 150.

Zad. 12
Wypisać nazwiska osób, które pracowały nad realizacją każdego projektu i przy przynajmniej jednym projekcie dana 
osoba pracowała jako jedyna.



Zad. 13
Wypisać nazwy departamentów, których pracownicy mają zarobki na co najmniej dwóch różnych poziomach, z których 
żaden nie jest najniższy.

Zad. 14
Wypisać nazwiska osób wraz z nazwą projektu, nad którym ostatnio dana osoba pracowała (jeśli  nie pracowała nad 
żadnym projektem,  pole odpowiadające nazwie projektu powinno być  puste) pod warunkiem,  że osoba ta pracowała 
kiedyś na jednym projektem wraz ze swoim przełożonym (oprócz nich nikt inny nie pracował nad tym projektem).

Zad. 15
Wypisać nazwy departamentów, w których pracują osoby na wszystkich możliwych stanowiskach oprócz jednego.

Zad. 16
Wypisać stanowiska oraz nazwiska osób, które zostały na danym stanowisku najwcześniej zatrudnione, pod warunkiem, 
że jest dla danego stanowiska tylko jedna taka osoba.

Zad. 17
Wypisać  nazwy  departamentów,  w  których  pracuje  tyle  samo  podwładnych  (ludzi  nie  mających  podwładnych)  co 
kierowników (ludzi mających podwładnych). Wypisać także średnią pensję w danym departamencie.


