
Fogorvos 

Az adatbázis létrehozása 3 pont 

Az adatbázis létrehozása fogorvos néven, és a táblák 

importálása megtörtént 1 pont  

A pont nem adható meg, ha az adatbázis kódolása hibás.   

A megadott mezők a megfelelő típussal szerepelnek 1 pont  

A táblákban beállította a megadott mezőket kulcsként 1 pont  

Minden lekérdezésben pontosan a kívánt mezők szerepelnek 1 pont 

A pont nem adható meg, ha 4 feladatnál kevesebbet oldott meg.  

2legdragabb lekérdezés 2 pont 

Összeg szerint csökkenően rendezett 1 pont  

Az elsőt jelenítette meg 1 pont  

Például: 
SELECT TOP 1 kategorianev, muvelet 

FROM fizetendo 

ORDER BY osszeg DESC;   

3szombat lekérdezés 2 pont 

Helyesen szűr a szombati napra 1 pont  

Minden dátum egyszer jelenik meg 1 pont  

Például: 
SELECT DISTINCT datum 

FROM beavatkozas 

WHERE Weekday(datum)=7;   

4bevetel lekérdezés 2 pont 

Megjeleníti az orvos nevét, a szükséges táblákat használja, 

azok között a kapcsolat helyes 1 pont  

Az orvos neve szerint csoportosít és csoportonként összegez 1 pont  

Például: 
SELECT orvos, Sum(osszeg) 

FROM kategoria, beavatkozas, fizetendo 

WHERE beavatkozas.muvelet=fizetendo.muvelet  

AND kategoria.hely=beavatkozas.hely  

AND kategoria.nev=fizetendo.kategorianev 

GROUP BY orvos;   

5eltavolitas lekérdezés 4 pont 

Egy al- vagy segédlekérdezésben meghatározta a 

bölcsességfogon végzett beavatkozások számát 1 pont  

Egy al- vagy segédlekérdezésben meghatározta a 

bölcsességfogon végzett eltávolítások számát 2 pont  

Helyesen határozta meg a két előbbi érték hányadosát 1 pont  

Például: 
SELECT eltavolitas.db/mind.db 

FROM  

 ( 

  SELECT count(id) AS db 

  FROM beavatkozas, kategoria 

  WHERE beavatkozas.hely=kategoria.hely 

  AND megnevezes="bölcsességfog" 

  AND muvelet="eltávolítás" 

 ) AS eltavolitas, 

 ( 

  SELECT count(id) AS db 

  FROM beavatkozas, kategoria 

  WHERE beavatkozas.hely=kategoria.hely 

  AND megnevezes="bölcsességfog" 

 ) AS mind;  



6nemtalalkozott lekérdezés 4 pont 

Meghatározta, hogy az 1111-es páciens mely napokon járt a 

rendelőben 1 pont  

Helyesen határozta meg, hogy a meghatározott dátumok idején 

kik jelentek meg a rendelőben 1 pont  

Helyesen határozta meg, hogy kik nem tagjai az előbb 

meghatározott csoportnak 2 pont  

Például: 
SELECT id 

FROM paciens 

WHERE id NOT IN  

( 

 SELECT pid 

 FROM beavatkozas 

 WHERE datum IN  

 ( 

  SELECT datum 

  FROM beavatkozas 

  WHERE pid=1111 

 ) 

);   

7kisorlo lekérdezés 3 pont 

Helyesen szűr a kisörlő fogakra, a szükséges táblákat használja 

és közöttük a kapcsolat helyes 1 pont  

Csoportosít megnevezés szerint és eszerint számlál 1 pont  

Darabszám szerint csökkenően rendez és az elsőt jeleníti meg 1 pont  

Például: 
SELECT TOP 1 kategoria.megnevezes 

FROM beavatkozas, kategoria 

WHERE beavatkozas.hely=kategoria.hely 

AND kategoria.nev="kisörlő" 

GROUP BY kategoria.megnevezes 

ORDER BY Count(id) DESC;   

8harom lekérdezés 3 pont 

Három időpontot tábla háromszori használatával (három al- 

vagy segédlekérdezéssel) teszi elérhetővé, a három elemet a 

páciens azonosítójával kapcsolja 1 pont  

Helyesen zárja ki az azonos dátumokat 1 pont  

Helyesen szűr az első és utolsó megjelenés 21 napnál nem 

nagyobb eltérésére 1 pont  

A pont akkor is jár, ha a < helyett <= relációt alkalmazott   

Például: 
SELECT DISTINCT elso.pid 

FROM beavatkozas AS elso, beavatkozas AS utolso, 

beavatkozas AS kozepso 

WHERE elso.pid=kozepso.pid 

AND kozepso.pid=utolso.pid 

AND utolso.datum>kozepso.datum 

AND kozepso.datum>elso.datum 

AND utolso.datum-elso.datum<21;  



9szomszedos lekérdezés 6 pont 

A két kezelt fogat tábla kétszeri használatával (két al- vagy 

segédlekérdezéssel) teszi elérhetővé, a két elemet a páciens 

azonosítójával kapcsolja 1 pont  

Helyesen fogalmazza meg azt a feltételt, amellyel két olyan 

egymás melletti fogat határoz meg, amely azonos szinten és 

oldalon helyezkedik el 2 pont  

Helyesen fogalmazza meg azt a feltételt, amellyel két olyan 

egymás melletti fogat határoz meg, amely azonos szinten, de 

ellentétes oldalon az első 2 pont  

Az előbbi két feltételt helyesen használja fel a lekérdezésben – 

a teljes szűrési feltétel helyes 1 pont  

Például: 
SELECT DISTINCT egyik.pid 

FROM beavatkozas AS egyik, beavatkozas AS masik 

WHERE egyik.pid=masik.pid 

AND  

( 

 ( 

  egyik.irany=masik.irany 

  AND egyik.szint=masik.szint 

  AND egyik.hely=masik.hely+1 

 ) 

 OR 

 ( 

  egyik.irany<>masik.irany 

  AND egyik.szint=masik.szint 

  AND egyik.hely=1 

  AND masik.hely=1 

 ) 

);   

Összesen: 30 pont 

 

 


