
Вежба OpenOffice BASE 

 

 Изработете ги следните табели и дефинирајте им примарни клучеви: 

Табела: Вработени 

Структура на табелата: 

ID вработен Име и 

презиме 

Телефон Пол Возраст 

     

Табела: Артикли 

Структура на табелата: 

ID артикал Име на 

артикал 

Количина 

   

Табела: Продажба 

Структура на табелата: 

ID продажба  ID вработен ID артикал Датум на 

продажба 

ID купувач Количина 

      

Табела: Купувачи 

Структура на табелата: 

ID купувач Име 

купувач 

  

 Поврзете ги табелите со соодветните релации 

 Пополнете ги табелите Купувачи и Артикли како на сл. 

 

 

 

 

 

 

 За табелите Вработени и Продажба изработете соодветни форми. 

 Во формата Вработени полето пол поставете го да биде листа за избор со елементи на листа (машки, женски). 

 Во формата Продажба, да се прикажуваат полиња Име и презиме на вработен, Артикал и Купувач. Поставете ги да 

бидат листи за избор на опција, кои ги превземаат податоците од соодветните табели. 

 Во формата Продажба полето Датум на продажба поставете го да биде паѓачка листа со календар за избор на датум. 

 Со помош на формата пополнете ја табелата Вработени, а потоа исто и табелата Продажба со најмалку 10 записи по 

Ваш избор. 

 Изработете Барање во кое ќе се прикажуваат Името и презимето само оние вработени кои се постари од 30 години и 

извршиле продажба после 10.02.2012. Да се прикажува и името на купувачот. Барањето запамтете го под име „продажба 

1“. 

 Изработете Барање во кое ќе се прикажуваат Името и презимето само оние вработени кои се жени и се помлади од 25 

години. Барањето запамтете го под име „Женски пол“. 

 Изработете барање во кое ќе се прикажуваат имињата и презимињата на вработени кои продале артикли на купувачите 

Moon или Netcom. Барањето запамтете го под име „Одбрани купувачи“ 

 Изработете барање во кое ќе се прикажуваат сите продажби во 2012 (да се прикаже, името и презимето на вработениот 

кој ја извршил продажбата, купувачот, артиклот, количината и датумот). Барањето запамтете го под име „продажба 2“ 

 Изработете извештај во кој ќе се прикажуваат сите продажби од претходното барање групирани според Купувачот  и 

сортирани според Количина. 

ID купувач Име купувач 

0 Netcom 

1 S-link 

2 MTM 

3 Pear 

4 Moon 

5 Prodigal 

ID артикал Име на артикал Количина 

0 Монитор 2000 

1 Тастатура 2500 

2 Глувче 3000 

3 Звучници 1200 

4 УСБ 1500 


