
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



ПРАШАЊА: 

1. Која е функцијата на прашалниците? 

2. Објасни ја постапката за креирање прашалник! 

3. Кои табели треба да бидат вклучени во прашалникот? 

4. Кои полиња треба да бидат вклучени  во прашалникот? 

5. Како се поставуваат  
6. За прашалникот “Кои филмови ги има земено клиентот Maja Ancevska?“ 

• кои табели ги вклучуваш? 

• кои полиња и од која табела ги вклучуваш? 

• како ги поставуваш критериумите на полињата? 

7. За прашалникот “Со кои филмови од жанрот акција или драма на DVD располага 

дивидитеката?“ 

• кои табели ги вклучуваш? 

• кои полиња и од која табела ги вклучуваш? 

• како ги поставуваш критериумите на полињата? 

8. Што е тоа AND-критериум, а што е тоа OR-критериум? 

9. За прашалникот “Кои клиенти се родени 1977 година?“ 

• кои табели ги вклучуваш? 

• кои полиња и од која табела ги вклучуваш? 

• како ги поставуваш критериумите на полињата? 

10. Како се употребува критериумот like? 

11. За прашалникот “Кои филмови ги изнајмила Maja Ancevska во мај?“ 

• кои табели ги вклучуваш? 

• кои полиња и од која табела ги вклучуваш? 

• како ги поставуваш критериумите на полињата? 

12. Како се употребува критериумот between? 

13. За прашалникот “Кои се најгледани филмови и колкава е заработката од нивното 

изнајмување?“ 

• кои табели ги вклучуваш? 

• кои полиња и од која табела ги вклучуваш? 

• како ги поставуваш критериумите на полињата? 

 

• Како се вклучува редицата Total во прашалникот? 

• Кои функции се употребени во овој прашалник? 

• Како е сортиран приказот на податоците? 

14. За прашалникот “Колку позајмувања направил секој клиент? Колку вкупно платил за сите 

позајмувања? Колку платил просечно за позајмување на филм? Кој е најдобар клиент 

според износот на платеното?“ 

• кои табели ги вклучуваш? 

• кои полиња и од која табела ги вклучуваш? 

• како ги поставуваш критериумите на полињата? 

 

• Кои оператори се користат за аритметички операции? 

• Кои оператори се користат за логички операции? 

• Кој оператор и кои функции се користат за операции со текстови? 

• Кои функции се користат за операции со датуми и време? 

 

15. Објасни ги формулите употребени во примерот! (Што треба да се избере во редицата Total  пред 

да се внесат формулите?) 


