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Podzapytanie (ang. subqueries) inaczej zapytanie zagnieżdżone (ang. nested queries) lub jeszcze 

inaczej zapytanie wewnętrzne (inner queries) 

Podzapytanie jest zapytaniem stworzonym przy użyciu polecenia SELECT wewnątrz drugiego 

polecenia SELECT. Jeszcze inaczej możemy powiedzieć, że wykorzystuje wyniki jednego zapytania w 

innym zapytaniu. 

Zapytania zagnieżdżone stosuje się w instrukcjach typu SELECT, INSERT, UPDATE i DELETE. Są  

najczęściej  wprowadzane do klauzul FROM bądź WHERE.  

 

Możemy wyróżnić dwa główne typy podzapytań:  proste (ang. simple),  skorelowane (ang. 

correlated).  

 

Do ćwiczeń pokazujących działanie tych konstrukcji posłużymy się znaną już bazą World 

 

Tabele baz danych używane w tym przykładzie są relacyjne. INFORMACJE O PAŃSTWACH 

przechowuje się w kilku tabelach. Tabela COUNTRY zawiera tylko jeden wiersz dla każdego 

PAŃSTWA, w którego skład wchodzą pola identyfikator PAŃSTWA, NAZWA i inne informacje o nim. 

Informacje o językach używanych w danych krajach przechowuje tabela countrylanguages. Tabela 

countrylanguages nie przechowuje informacji o państwach, a tylko jego identyfikator i informacje o 

językach w nim używanych. Pozostałe dane związane z Państwem znajdują się w tabeli COUNTRY.  

 

Załóżmy, iż potrzebne są NAZWY o wszystkich państwach, w których rozmawia się w języku 

BENGALSKIM (BENGALI). Zastanówmy się, jakie kroki należy wykonać, by uzyskać te informacje?  

Przedstawmy je: 

1. Pobrać wszystkie identyfikatory PAŃSTWA (COUNTRYCODE), które zawierają element 

BENGALI Z TABELI COUNTRYLANGUAGE 

2. Pobrać identyfikatory PAŃSTW wymienionych otrzymanych w poprzednim kroku.  

3. Pobrać informacje na temat PAŃSTW dzięki identyfikatorom uzyskanym w poprzednim 

kroku. 



Pierwsza instrukcja SELECT jest bardzo prosta, gdyż pobiera kolumnę countrycode dla wszystkich 

krajów w których rozmawia się w języku BENGALI. W danych wyjściowych pojawią się dwa 

IDENTYFIKATORY PAŃSTW zawierające ten element 

NA WEJŚCIU MAMY ZATEM 

 

 

NA WYJŚCIU 

SELECT CountryCode, Language FROM `countrylanguage` WHERE Language="Bengali" 

 

 

2. Pobrać identyfikatory PAŃSTW wymienionych na zamówieniach otrzymanych w poprzednim 

kroku.  

ZAWĘŹMY ZAPYTANIE DO POTRZEBNYCH NAM DANYCH. POTRZEBUJEMY JEDYNIE KODÓW, A 

ZATEM OSTATECZNE ZAPYTANIE BĘDZIE WYGLĄDAŁO TAK 

SELECT CountryCode FROM `countrylanguage` WHERE Language="Bengali" 

 

Gdy już znasz identyfikatory Państw gdzie znajduje się szukany język, następny krok polega na 

pobraniu identyfikatorów Państw, w których rozmawia się w języku BENGALI 

3. Pobrać informacje (NAZWĘ) na temat PAŃSTW dzięki identyfikatorom uzyskanym w poprzednim 

kroku. 



SELECT NAME FROM COUNTRY WHERE CODE IN ("BGD", "IND"); 

CODE TO NAZWA KOLUMNY W TABELI COUNTRY ODPOWIADAJĄCA COUNTRYCODE W TABELI 

COUNTRYLANGUAGE 

WYNIK 

 

Powyższe kroki można wykonać jako osobne zapytania. Wtedy wyniki każdego zapytania SELECT będą 

użyte w klauzuli WHERE kolejnego zapytania. 

Można także użyć zapytań zagnieżdżonych, aby połączyć wszystkie zapytania w jedną instrukcję.  

Spróbujmy połączyć oba te zapytania, przekształcając pierwsze z nich (to 
zwracające IDENTYFIKATORY KRAJÓW) w zapytanie zagnieżdżone. Przyjrzyj się teraz 
następującej instrukcji SELECT: 

SELECT NAME 

FROM COUNTRY 

WHERE CODE IN (SELECT COUNTRYCODE  

               FROM COUNTRYLANGUAGE 

             WHERE LANGUAGE= "BENGALI"); 

PODSUMOWANIE 
Analizę zapytania wykonuje się od końca, a zatem jako pierwsze wykonywane są zawsze najgłębiej 

zagnieżdżone zapytania SELECT, następnie realizowane są zapytania coraz bardziej zewnętrzne. 

W powyższym przykładzie system zarządzania bazą wykonuje dwie operacje: 

Najpierw wykonuje zapytanie zagnieżdżone: 

SELECT COUNTRYCODE  

FROM COUNTRYLANGUAGE 

WHERE LANGUAGE= "BENGALI"); 

W rezultacie zapytania otrzymujemy dwa identyfikatory państw: BGD i IND. Identyfikatory te są 

przekazywane klauzuli WHERE zapytania zewnętrznego. Format musi być odpowiedni dla IN 

(zwróconych wartości jest kilka i są oddzielone przecinkiem)  

W ten sposób na końcu otrzymujemy postać: 

SELECT NAME FROM COUNTRY WHERE CODE IN (SELECT COUNTRYCODE FROM 

COUNTRYLANGUAGE WHERE LANGUAGE= "BENGALI"); 



Jak widać, wynik jest identyczny jak dane wyjściowe zapytania z wartościami przypisanymi na stałe w 

klauzuli WHERE. 

Zapytanie zwróciło identyfikatory państw, w których rozmawia się w języku „BENGALI”. 

Kolejny krok to pobranie NAZW państw identyfikowanych przez otrzymane wartości.  


