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Glavni naslov:   

ITdesk.info – načrtovanje  računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom 

Podnaslov:  

Podatkovne baze - Microsoft Access 2010, primer izpita 

Avtor: 

Mario Dujlo 

Prevedla :  

Elfrida Berger 

Naslovnica: 

Silvija Bunić 

Založnik:  

Otvoreno društvo za razmjenu ideja (ODRAZI), Zagreb 

Kraj in leto izida: 

Zagreb, 2011.  

 

Avtorske pravice:  

 

Prosto za kopiranje, tiskanje in daljno distribucijo za vso ali delno publikacijo vključno z 

namenom organiziranega izobraževanja, bodisi v javnih ali zasebnih izobraževalnih 

organizacijah, vendar izključno v nekomercialne zadeve (torej brezplačna za končne 

uporabnike za uporabo publikacije) ter z navedbo vira (izvor: www.ITdesk.info - projekt 

računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom). Izvedena (derivirana) dela niso dopuščena 

brez predhodne odobritve imetnika avtorskih pravic (združenje Otvoreno društvo za 

razmjenu ideja - ODRAZI). 

 

http://www.itdesk.info/
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Predgovor 

Današnjo je  družbo zaznamovala hitra rast in razvoj informacijske 

tehnologije (IT), kar je povzročilo veliko odvisnost družbe v širšem 

smislu, znanja in sposobnosti ljudi na področju IT-ja. In čeprav se ta 

odvisnost povečuje iz dneva v dan,  človekova pravica do 

izobraževanja in informacij ni razširjena na področju IT. Pojavili so se 

problemi, ki vplivajo na družbo kot celoto, ustvarjajo ovire in ljudi 

oddaljuje od glavnih razlogov in motivacije za napredek, priložnosti. 

Danes, biti računalniško nepismena oseba pomeni biti oseba brez 

možnosti sodelovanja v sodobni družbi, oseba brez priložnosti 

navkljub priznani nujnosti in  koristnosti vključujoče informacijske 

pismenosti, tako s strani Evropske komisije, UNESCO-a, OECD-a in 

ostalih ustreznih ustanov, še vedno obstajajo skupine ljudi s težkim 

dostopom do osnovnega računalniškega izobraževanja (npr. invalidi, 

ljudje s težavami pri učenju, delavci/in migranti, brezposelni, ljudje, ki 

živijo v oddaljenih krajih, ki nimajo dostopa do računalniškega 

izobraževanja). 

Te skripte skupaj z drugimi gradivi objavljenih na spletnih straneh 

ITdesk.info predstavljajo naš prispevek k uresničevanju in promociji 

človekovih pravic do izobraževanja in informacij na IT področju. 

Upamo, da Vam bo to izobraževanje pomagalo pri obvladovanju 

osnovnih računalniških znanj in s tem upamo, želimo, da naučite čim 

več in tako postanete aktivni član sodobne IT družbe. 

Iskreno Vaši, 

ITdesk.info team 
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1. V odprti zbirki podatkov  primjer_ispita_modul_5.accdb   [1 točka] 

 ustvarite novo tabelo z imenom "Proizvođači".

 
2. Tabelo „ Proizvođači“ oblikujte tako, da ima tri polja in lastnosti:  [1 točka] 

Ime polja Tip podatka Velikost polja ali oblika 

ID Proizvajalca AutoNumber Long Integer 

Ime Proizvajalca Text 25 

Popust Number Percent/Single/0 decimal places 

 

3. Polje ID Proizvajalca postavite kot primarni ključ, shranite   [1 točka] 

 tabelo pod imenom Proizvođači.

 

4. Vnesite naslednje podatke v tabelo:  [2 točki] 

ID Proizvajalca Ime Proizvajalca Popust 

1 Intel 9% 

2 AMD 5% 

3 Gigabyte 12% 

4 MSI 0% 

5 Zotac 6% 

6 WD 16% 

7 Hitachi 0% 

8 Seagate 0% 

9 Toshiba 0% 

10 A-Data 0% 

11 Apacer 0% 

12 LG 10% 

13 TakeMS 4% 

14 Transcend 4% 

 

5. Shranite in zaprite tabelo Proizvođači  ter odprite tabelo Kupci.  [1 točka] 

 

6. Premaknite polje Prezime med polji  Ime in  Grad.    [1 točka] 

 

7. Polje ID Kupca postavite kot primarni ključ ter shranite in   [1 točka] 

 zaprite tabelo Kupci.

 

8. Odprite tabelo Proizvodi.  Spremenite širino polja Proizvod tako,  [1 točka] 

 da se vidi celoten tekst v polju. Za vsa ostala polja uporabite širino 12 pt. 
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9. Postavite polje ID Proizvoda kot primarni ključ.  [1 točka] 

 

10. Shranite in zaprite tabelo Proizvodi  ter odprite tabelo Prodaje.  [1 točka] 

 Postavite polje ID kot primarni ključ ter shranite in zaprite tabelo.

 

11. Z uporabo vseh polj iz tabele Kupci ustvarite poizvedbo,  ki bo  [1 točka] 

 prikazovala vse kupce iz Zagreba. Shranite poizvedbo kot Kupci-Zagreb ter jo zaprite. 

 

12. Z uporabo vseh polj iz tabele Proizvodi ustvarite poizvedbo,  ki bo   [1 točka] 

 prikazovala vse WD proizvode katerih cena je iznad 1000 kn.  

 Shranite poizvedbo kot WD-high ter jo zaprite.

 

13. Z uporabo Čarovnika za obrazce ustvarite obrazec ob uporabi vseh    [1 točka] 

 polj iz tabele Kupci. 

 

14. V obrazec vnesite novega kupca: Igor Šimić iz Splita, kateri je danes  [1 točka] 

 opravil prvi nakup, njegova številka za kontakt  pa 021/666-666.  

 Shranite obrazec kot Novi kupci in ga zaprite. 

 

15. Ustvarite obrazec za vsa polja iz tabele Proizvodi.  [1 točka] 

 

16.            Uporabite pogojno oblikovanje za polje Cijena. Pogoj naj bo manj  [1 točka] 
                         ali enako 800 kn, oblikovanje črno ozadje z rumeno barvo fonta. Shranite obrazec  

           kot Novi Proizvodi in  ga zaprite. 

 
17. Ustvarite poročilo ob uporabi polj Ime, Prezime in Prva kupnja iz  [1 točka] 

 tabele Kupci. Podatki naj bodo razvrščeni v abecednem zaporedju polja 

 Prezime od A do Ž.

 

18. Izbrišite polja iz podnožja stranice ter shranite poročilo kot   [1 točka] 

 Lista Kupaca. 

 

19. Ustvarite relacije (povezave) med tabelami Kupci in Prodaje ter   [1 točka] 

 Prodaje in Proizvodi. Za prvo relacijo uporabite polja ID Kupca, za drugo ID Proizvoda. 
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20. Za prvo relacijo uporabite referenčno integriteto.  [1 točka] 

 

21. Iz polj Ime, Prezime iz tabele Kupci, Proizvod iz tabele Proizvodi   [1 točka] 

 ter Količina iz tabele Prodaje ustvarite poizvedbo, ki  prikazuje  

 kaj je kateri kupec kupil, kolika je cena te količine.  

 Shranite poizvedbo kot Prodaja.

 

22. Prilagodite zgornjo poizvedbo tako, da prikazuje samo kupnje od   [1 točka] 

  1000 kn navzgor. Zaprite poizvedbo ne da bi je shranili. 

 

23. Odprite znova poizvedbo Prodaja. Razvrstite glede na cene, od   [1 točka] 

 največje do najmanjše.

 

24. Filtrirajte poizvedbo po količini, pogoj naj bo „je 1“.  [1 točka] 

 

25. Ustvarite  obrazec in uporabite ista polja kot so v primeru 21.  [1 točka] 

 Izgled naj bo stolpčasti kot v tabeli Prodaje. Shranite (poljubno  

 ime) ter zaprite obrazec. 

 

26. Ustvarite poročilo in uporabite ista polja kot so v primerih  21. in 25.  [1 točka] 

 

27. V poročilo vstavite polja za skupno potrošnjo vsakega kupca.  [3 točke] 

 Oblikujte ta polja tako, da jih izpolnite z črno barvo ter spremenite  

 barvo fonta v rumeno. Prilagodite širino polja (zmanjšajte polji Ime,  

 in Prezime povečajte polje Proizvod). Shranite poročilo kot Lista Prodaja  

 ter ga zaprite.

 

28. Izpišite poročilo Lista Prodaja s tiskalnikom, v kolikor tiskalnik ni  [1 točka] 

 dostopen, pa kot izpisno datoteku z imenom  lista_prodaja.pdf. 

 

 SKUPNO ŠTEVILO TOČK 32 
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Ta primer izpita je namijenjen za učenje gradiva, ki so 

objavljena na naslednjih povezavah: 

 

* Skripta: 

http://www.itdesk.info/slo/skripta/Microsoft Access 2010 skripta.pdf 

 

* Priročnik:  

http://www.itdesk.info/slo/prirocnik podatkovne baze/microsoft access 2010.pdf 

 

* Video-predstavitve, ki prikazujejo delo z Microsoft Access 2010 na naslednjih povezavah: 

 http://www.itdesk.info/slo/microsoft-access-2010-video1 

 http://www.itdesk.info/slo/microsoft-access-2010-video2 

 

* Video-predstavitev, ki prikazuje rešitve primerov  izpita modula 5 na povezavi: 

http://www.itdesk.info/slo/video resitve izpita/modul 5 

 

* Kvizi katere uporabniki/ice sami rešujejo: 

 http://www.itdesk.info/slo/podatkovne baze/kviz-1 

 http://www.itdesk.info/slo/podatkovne baze/kviz-2 

 

  

  

http://www.itdesk.info/slo/skripta/Microsoft%20Access%202010%20skripta.pdf
http://www.itdesk.info/slo/prirocnik/prirocnik_baze_podatkov_microsoft_access_2010.pdf
http://www.itdesk.info/slo/prirocnik/prirocnik_baze_podatkov_microsoft_access_2010.pdf
http://www.itdesk.info/slo/microsoft-access-2010-video1/
http://www.itdesk.info/slo/microsoft-access-2010-video2/
http://www.itdesk.info/slo/video-resitve-izpita-modul-5-podatkovne-baze/
http://www.itdesk.info/slo/baze-podataka-kviz-1/
http://www.itdesk.info/slo/baze-podataka-kviz-2/
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Splošni pogoji uporabe: 

 

Spletno stran www.ITdesk.info je osnovalo združenje „Otvoreno društvo za 

razmjenu ideja - ODRAZI“ z namenom spodbujanja človekovih pravic do prostega 

dostopa informacij ter človekovih pravic do izobraževanja. 

Dovoljeno je kopiranje in distribuiranje tega dokumenta pod pogojem, da ne 

spremenite ničesar v njem! 

 

Nad vsemi programi in storitvami navedenih na spletnih straneh ITdesk Home in na ITdesk.info, 
izključno pravico imajo njihovi avtorji/ce, Microsoft, Windows, in Windowsxx kot registrirani zaščitni 

znak podjetja Microsoft Corporation. Ostali zaščitni znaki uporabljani na ITdesk Home spletnih 
straneh so izključno lastništvo njihovih lastnikov/ic. V kolikor imate vprašanja v zvezi z uporabo ali 

prerazporeditev katerega koli programa, se obrnite na avtorja/ice posameznih programov. Vsa dodatna 

vprašanja prosim pošljite na info@itdesk.info.  

___________________________________ 

Te spletne strani vsebujejo povezave na druge spletne strani ali vire. ITdesk.info ekipa NI odgovorna 

za besedila in/ali oglaševalno vsebino oziroma za izdelke, ki so na teh spletnih straneh/ponujenih virih, 
kakor NI odgovorna za vsebino, ki je na voljo preko njih, možnost uporabe ali točnost vsebine. 

Povezave uporabljate na lastno odgovornost. Prav tako ITdesk.info ekipa ne zagotavlja: 

 

 da je vsebina na tej spletni strani brez napak ali primerna za katerikoli namen, 

 da te spletne strani ali spletne storitve deluje brez napak ali prekinitev, 

 da odgovarjajo vašim potrebam, 

 da izvajanje teh vsebin ne krši patentnih pravic, avtorskih pravic, blagovnih znamk ali drugih 

tretjih oseb. 

Če se ne strinjate s splošnimi pogoji uporabe ali če niste zadovoljni s spletnimi stranmi, prenehajte z  

uporabo teh spletnih strani in spletnih storitev.ITdesk.info ekipa ni odgovorna vam ali tretjim osebam 

za morebitno škodo, bila ona neposredna ali posredna, naključna ali posledična, povezana z ali  
izhajajoča iz vaše uporabe,napačne uporabe teh spletnih strani ali spletnih storitev. Čeprav je lahko vaš 

zahtevek na podlagi garancije, pogodbe, prekrška ali ima kakšno drugo pravno podlago, ne glede na 

našo obveščenost o možnosti takšne škode, smo oproščeni vseh obveznosti. Sprejemanje omejitev 

naše odgovornosti je nujen predpogoj za uporabo teh spletnih strani in spletnih storitev. 

Vsa programska oprema navedena v tem ali v drugih dokumentih, objavljena na spletnih straneh 
ITdesk.info je navedena samo v izobraževalne namene ali kot primer tako da mi na kakršen koli način, 

ne dajemo prednost tej programski opremi v primerjavi z drugo programsko opremo. Vsako izjavo, da 

nekaterim od zgoraj navedenim programskim opremam dajemo večjo prednost v primerjavi z drugimi, 
katere so navedene ali niso navedene v gradivu, bomo obravnavali kot neresnične izjave. Našo 

neposredno in brezpogojno podporo ima le odprtokodna programska oprema (open source), ki 

omogoča uporabnikom/cam, da postanejo brez ovir digitalno pismeni, da uporabljajo računalnik in 

sodelujejo v sodobni informacijski družbi. 

http://www.itdesk.info/
mailto:info@itdesk.info
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