
Задача 1 

1.Стартирайте Access и задайте създаване на нова база данни, като и зададете име “Personal”.  

2. Започнете създаване на нова таблица, като използвате режим Design View. Таблицата трябва да съдържа следните полета:  

- номер- поле от текстов тип с дължина 5,  

- име– поле от текстов тип с дължина 16,  

- фамилия- поле от текстов тип с дължина 16,  

- дата на постъпване- поле от тип дата, 

- отработени часове- поле от числов тип, 

- заработка- поле от числов тип 

- отдел- поле от текстов тип с дължина 20, 

- здравна осигуровка- поле от логически тип, 

- семейно положение- поле от текстов тип с дължина 10. 

3. Направете полето “номер” ключово за таблицата 

4. Съхранете така проектираната таблица под името “служители” 

5. Добавете ново поле към таблицата: “пол”- поле от текстов тип с дължина 1 

6. Преместете това поле след полето “фамилия” 

7. Попълнете таблицата със следните данни, като  за ваше улеснение: 

- в режим Design View зададете стойност “Yes”по подразбиране на полето “здравна осигуровка”; 

- по време на попълване може да използвате копиране или повтаряне на предходната въведена стойност( Ctrl+’)  

номер име фамилия пол 
дата на 

постъпване 

отработени 

часове 
заработка отдел 

семейно 

положение 

здравна 

осигуровка 

12564 Иван Атанасов м 20-Sep-07 40 10 маркетинг женен Yes 

12565 Мария Иванова ж 15-Jul-08 30 10 маркетинг омъжена Yes 

12566 Петър Петров м 14-Apr-03 40 15 мениджмънд несемеен Yes 

12567 Петя Георгиева ж 05-May-02 30 10 счетоводство омъжена Yes 

12568 Николина Димитрова ж 01-Apr-06 20 10 счетоводство несемейна Yes 

12569 Георги Петров м 06-Oct-05 40 15 мениджмънд женен Yes 

12570 Асен Димитров м 06-May-08 30 10 счетоводство женен Yes 

12571 Добромир Динев м 03-Feb-06 40 15 продажби несемеен Yes 

12572 Анна Желязкова ж 08-Feb-06 40 15 продажби омъжена Yes 

12573 Петя Георгиева ж 05-Jul-05 40 10 продажби несемейна Yes 

12574 Марин Димитров м 09-Mar-07 40 15 маркетинг женен Yes 

12575 Васил Геогиев м 15-Jan-08 40 10 счетоводство женен Yes 

8. Опитайте да въведете като 11
-ти 

 запис 12572  Мария Димитрова- какво означава съобщението? 

9. Задайте създаване на нова таблица „семейства” със следните полета: 

- номер на служител- поле от текстов тип с дължина 5; 

- съпруг/съпруга- поле от текстов тип с дължина 40; 

- дете- поле от текстов тип с дължина 40; 

- задайте ключово поле(ID) – поле от тип автоматична номерация 

10. Попълнете таблицата с примерни данни за всички семейни служители( нека някои от тях да имат повече от 1 дете- за всяко 

дете оформяйте нов запис). 

11. Създайте връзка между двете таблици по полетата  „номер на служител” и „номер” 

12. Използвайте помощник за да създадете едноименни форми за двете таблици и чрез създадените форми добавете по още 

един запис към таблиците 

13. Сортирайте данните в таблицата “служители”, първо по поле име възходящ ред и второ- по поле заработка във в низходящ 

ред  

14. Като използвате заявки изведете на екрана информация за: 

-всички служители от отдел “счетоводство”, която да включва: име фамилия, дата на постъпване, заработка и отдел. 

Именувайте заявката “счетоводство”. 

- всички служители, която съдържа: име, фамилия, имената на съпруг/съпруга, имената на децата им. Именувайте заявката 

“семейства” 

- всички жени служителки, която да съдържа име, фамилия, пол, отдел. Именувайте заявката “жени”. 

- всички служители от отдел маркетинг или отдел мениджмънд, която да съдържа име, фамилия, пол, отработени часове и 

заработка. Именувайте заявката “марекетинг и мениджмънд” 



- всички служители от отделите счетоводство и маркетинг  , чиято заработка е под 15лв, която да съдържа име, фамилия, 

заработка, отдел, семейно положение и деца 

Задача 2 
1. Съставяте база от данни за автомобили давани под наем, съдържаща следните таблици: 

а) “Коли”, с полета: регистрационен номер; модел; цвят; година на производство; гориво; цена. Определете ключово 

поле за таблицата. 

б) “Клиенти”, с полета: име, фамилия, лична карта, автомобил(за номера на наетия автомобил), дата на наемане, 

върната( с да или не). Определете ключово поле за таблицата. 

2. Задайте подходящ тип на данните за всяко от полетата. 

3. Въведете данни в таблиците. 

4. Свържете таблиците като използвате полетата “регистрационен номер” от първата и “автомобил” от втората. 

5. Създайте заявка извеждаща списък на наетите в момента автомобили: рег. номер,  модел, име, фамилия и номер на 

л.карта за клиентите, които ги използват 

6. Създайте заявка извеждаща информация за свободните в момента автомобили( включете полета по свой избор) 

7. Създайте отчет, съдържащ информация за наеманите и върнати автомобили  :рег. номер, модел, фамилия и номер на 

л.карта на клиентите, които са ги използвали 

Задача 3 

1. Съставете база от данни съдържаща информация за лекари и пациенти на дадена болница, в която да има следните 

таблици: 

а) “лекари” с полета: номер, име, специалност, кабинет; Определете ключово поле за таблицата. 

б) “пациенти” с полета: ЕГН, име, лекар(посочен чрез номера си), диагноза, лечение, резултати, цена Определете 

ключово поле за таблицата. 

2. Задайте подходящ тип на данните за всяко от полетата. 

3. Създайте връзка между двете таблици чрез полетата “номер” от първата и “лекар” от втората таблица 

4. Попълнете данни в двете таблици 

5. Изведете на екрана списък с имената и кабинетите на лекарите, които имат специалност “вътрешни болести” 

6. Изведете на екран пациентите на конкретен лекар, за които резултата от лечението е “оздравял” 

7. Създайте форма, която да се попълва при постъпване на нов пациент в болницата 

 


