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3. Miniszterelnökök
Magyarország 1848-2004 közötti miniszterelnökeinek adatai állnak rendelkezésre az
elnokok.txt és a szemely.txt állományban.

1. Készítsen új adatbázist miniszter néven! A mellékelt adattáblákat, amelyek a miniszterelnökök hivatali idejét és az életrajzi adatait tartalmazza, importálja az adatbázisba
elnokok és szemely néven! A txt típusú adatállományok tabulátorokkal tagoltak, és az első
soruk tartalmazza a mezőneveket.
2. Beolvasás után állítsa be a megfelelő adatformátumokat és kulcsokat! Az elnokok táblába
vegyen fel egy új mezőt azon néven a rekordok egyedi azonosításához!
Tábla:
elnokok (azon, szem, mettol, meddig)
azon
szem
mettol
meddig

Egyedi azonosító (számláló), ez a kulcs
A miniszterelnök személyének azonosítója (szám)
A hivatali megbízás kezdő évszáma (szám)
A hivatali megbízás befejező évszáma (szám)

szemely (nev, szem, hely, szul, hal)
nev
szem
hely
szul
hal

A miniszterelnök neve (szöveg)
A személyének azonosítója (szám), ez a kulcs
A születési helye (szöveg)
A születésének éve (szám)
A halálozásának éve (szám)

Készítse el a következő feladatok megoldását! A zárójelben lévő néven mentse el azokat!
3. Lekérdezéssel írassa ki a születési évük szerint növekvően a volt miniszterelnökök nevét
és születési évszámát! Más mező ne jelenjen meg! (A)
4. Sorolja fel lekérdezés segítségével azoknak a nevét, illetve a születési és a halálozási évszámát, akiknek a hivatali megbízás befejező éve azonos a halálozásuk évével! (B)
5. Határozza meg lekérdezés segítségével, hogy ki vagy kik voltak miniszterelnökök
1905-ben! (C)
6. Adja meg lekérdezés segítségével, hogy egynél többször kik és hányszor lettek miniszterelnökök! (D)
7. Ki volt a leghosszabb ideig egyfolytában miniszterelnök? Határozza meg a nevét és a hivatali idejének hosszát! (E)
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8. Lekérdezéssel írassa ki azoknak a miniszterelnököknek a nevét, akik azonos településen
születtek Teleki Pállal! (Teleki Pál születési helyét is lekérdezéssel határozza meg!) (F)
9. Adja meg azoknak a nevét és a hivatalba lépésükkor az életkorukat, akik 50. életévük betöltése előtt lettek miniszterelnökök! (G)
10. Készítsen jelentést a G lekérdezés alapján, amelyben a rekordok a nevek ábécé sorrendjében növekvően jelennek meg! A jelentésfejben a cím legyen ez: „A fiatal miniszterelnökök”! (H)
30 pont
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