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1 WPROWADZENIE 

W świecie baz i systemach zarządzających danymi można spotkać się 3 podstawowymi 

grupami danych. Są to: 

• dane ustrukturyzowane 

• dane ustrukturyzowane częściowo 

• dane nieustrukturyzowane 

Język SQL jest uniwersalnym, deklaratywnym językiem stosowanym do komunikacji z 

bazą danych, w których dane posiadają pewną strukturę, czyli należą do pierwszej ze 

wspomnianych grup.  

Język deklaratywny to taki, w którym opisuje się warunki jakie konieczne do spełnienia 

końcowego wyniku bez definicji sposobu ich osiągnięcia. 

Oznacza to, że to zadaniem serwera a nie programisty jest wyszukanie sposobu, który 

będzie najlepszy dla osiągnięcia konkretnego rezultatu. 
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2 STANDARDY SQL 

Różnorodność systemów baz danych powoduje pewne rozbieżności, które są 

spowodowane ewolucją tego języka i wymaganiami konkretnego systemu. Pojawiła się zatem 

konieczność standaryzacji, czyli ujednolicenia tego języka. Zajmują się tym organizacje ANSI 

(American National Standards Institute) oraz ISO (International Organization for 

Standarization).  

Tabela 1. Standardy języka SQL 

STANDARD ROK 

PUBLIKACJI 

ANSI SQL:86 1986 

ANSI SQL99 (SQL3) 1999 

ANSI SQL4 2003 

ANSI 2016 2016 

 

Ponieważ język stale się rozwija i konkretne systemy dalej wymagają własnych rozwiązań 

powstają.  

Dialekty SQL określają dodatkowe funkcje dostarczane przez twórców oprogramowania. 

Najczęściej używane dialekty przedstawia tabela poniżej 

Tabela 2. Najważniejsze dialekty SQL 

FIRMA 

 

Dialekt 

PostgreSQL PL/pgSQL  

(ang. Procedural Language/PostgreSQL 

Structured Query Language) 

 

MICROSOFT  T-SQL (ang. Transact-SQL) 

 

ORACLE PL/SQL (ang. Procedural Language/SQL)  

 

IBM SQL PL (ang. SQL Procedural Language)  

 

 

Terminatory w języku SQL dzielimy na dwie grupy: 

• Terminatory poleceń związane najczęściej z dialektami np. średnik na końcu polecenia 

• Terminatory wsadowe – dotyczące ciągu poleceń języka SQL. 
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3 KLASYFIKACJA POLECEŃ SQL 

W języku SQL wyróżnia się kilka grup poleceń. Każda z tych grup jest odpowiedzialna za 

coś innego. 

 

Tabela 3. Klasyfikacja poleceń  

INSTRUKCJE FUNKCJE PRZYKŁAD 
DDL (Data Definition Language) Tworzenie, modyfikacja, 

usuwanie obiektów 

CREATE 

ALTER 

DROP 

DML (Data Manipulation Language) Manipulowanie danymi INSERT 

UPDATE 

DELETE  

MERGE 

CALL 

EXPLAIN PLAN 

DCL (Data Control Language) Kontrola uprawnień użytkowników 

(nadawanie uprawnień, ról) 

GRANT 

DENY 

REVOKE 

DQL (Data Query Language) Tworzenie zapytań SELECT 

 

TCL (Transaction Control Language) Obsługa transakcji COMMIT 

ROLLBACK 

SAVEPOINT 

SET TRANSACTION 

     

4 SKŁADNIA SQL 

4.1 Składowe instrukcji SQL 

 

Język SQL zawiera: 

• słowa kluczowe – zastrzeżone wyrazy, które te nie podlegają modyfikacjom np. nazwy 

typów danych, funkcji systemowych, nazwy klauzul,  itp. 

• klauzule – człony instrukcji SQL, pełniące określoną funkcję  

• wyrażenia – wyrażenie SQL jest ciągiem tworzącym całość bądź część instrukcji SQL, 

który może zawierać identyfikatory, operatory i literały np. AS, >=Artykul.[cena_netto] 

• warunki – jakie muszą być spełnione przy wyborze danych 

Aby łatwiej zrozumieć terminologię SQL warto odnieść się do terminów znanych z języka 

polskiego. 



4 
 

Tabela 4 Porównanie terminologii SQL i części mowy 

 

 

 

 

 

 

Identyfikator Nazwa jednoznacznie określająca obiekt bazy danych (baza, kolumna, 

tabela) np. auta.[nr_rejestracyjny] 

Literał (stała) - dane, których wartości są określone przez sam literał. Literałami mogą być 

liczby, ciągi znaków. 

Np. 123 oznacza sto dwadzieścia trzy, napis ‘Warszawa’ oznacza miasto Warszawa, zapis 

‘2020-01-20’ oznacza konkretną datę. A teraz spróbujmy określić wartość dla ‘a’? 

Czy potrafisz powiedzieć jaką wartość reprezentuje ‘a’? 

Może być to wartość boku jakiegoś prostokąta, może to być symbol prędkości, czy cokolwiek 

innego. Właściwych odpowiedzi może być bardzo dużo. Bez dodatkowych informacji ciężko 

określić.   

I tu dochodzimy do konsensusu literału ‘a’ literałem nie jest. 

Operatory – są określane jako znaki lub słowa kluczowe reprezentujące lub modyfikujące 

akcję. 

• arytmetyczne: suma +, różnica-, modulo %, iloczyn * oraz iloraz / 

• znakowe: (konkatenacja inaczej złączenie ciągu znaków) +, % ( zastępuje dowolny ciąg 

znaków np. w poleceniu LIKE)  

• logiczne – ich wynikiem jest prawda lub fałsz 

o koniunkcja (AND) – prawda i prawda = prawda, prawda i fałsz = fałsz 

o negacja (NOT) – NOT (prawda) = fałsz 

o alternatywa (OR) – prawda lub prawda = prawda, prawda lub fałsz = prawda 

• porównania <=, >=, < >, <, >, = (mniejszy równy, większy równy, równy, mniejszy, 

większy) 

Termin SQL Odpowiednik części 

mowy 

identyfikator rzeczownik 

operator czasownik albo 

przysłówek 

Literał  rzeczownik 

wyrażenie przymiotnik 
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• operatory specjalne (IS NULL, IS NOT NULL, LIKE, IN, BETWEEN … AND…) 

4.2 Kolejność wykonywania instrukcji SQL 

Instrukcje w języku SQL są wykonywane według ściśle określonej kolejności. 

Krok 1. FROM – określenie źródła 

Krok 2. WHERE – filtrowanie rekordów  

Krok 3. GROUP BY – grupowanie rekordów 

Krok 4. HAVING – filtrowanie grup 

Krok 5. SELECT – wybieranie z bazy 

Krok 6. ORDER BY – sortowanie  

5 PYTANIA KONTROLNE 
1. Wymień i opisz instrukcje DML 

2. Wymień i opisz instrukcje DDL 

3. Wymień i opisz instrukcje DCL   

4. Co to jest literał? 

5. Wymień 2 operatory specjalne 

6. Co to są klauzule i do czego służą? 

7. Co to jest język deklaratywny? 

8. Co oznacza skrót ANSI? 

. 
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