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Query i cili do të paraqet 
studentët me notën mesatare 8?



Query i cili paraqet studentët nga Prishtina me 
notën mesatare 8.
(Është zbatuar kushti logjik AND) 



Krijoni Query i cili paraqet studentët të cilët 
kanë marur notën 10 gjatë vitit 2002. 
(përsëri kushti logjik AND)



Query i cili paraqet studentët të cilët kanë marur 
notën 10 gjatë vitit 2002 ose që kanë marur notën 

8 para vitit 2002. 



Query i cili do të paraqet të gjithë studentët të cilët 
kanë notën 10 gjatë vitit 2002 ose 
janë nga Prishtina dhe kanë notën 8.
(Përsëri kushti logjik AND dhe OR).



Krijoni Query i cili paraqet studentët të cilët kanë hy 
në provim ndërmjet datave 1/1/01 dhe 1/1/02 duke 

përfshir edhe datat 1/1/01 dhe 1/1/02. 
(Kemi të bëj me kushtin logjik AND në të njejtën fushë.)

Vërejtje: Verifikoni të dhënat nga query me ato të tabelave.



Query te cilet gjejm studentët me 

emër të njejt?

Vërejtje: Në bazën e të dhënave nuk ka pasur studentë me emër të njejtë!



Query i cili paraqet studentët të 

cilët nuk kanë paraqitur asnjë 

provim?



Query i cili paraqet sa provime ka 

dhënë secili student ?

Vërejtje: Përdorim pozicionin Query Crosstab Query Wizard.





Query i cili paraqet provimet e 

dhëna të studentit të caktuar, kur 

të jepet numri i tij i indeks?

Vërejtje: Në fushën Criteria për kolonën Numri i indeksit shtypim: 
Jepni numrin e indeksit:





Vërejtje: Në fushën Criteria në pamjen Design mund të shënoni: 

Between [Data e fillimit:] And [Data e përfundimit:] 

me që rast do të paraqiten dy dialogje: në të parin plotësohet 
Data e fillimit, kurse në të dytin Data e përfundimit, 

Query:do të ofrojë të gjitha vlerat midis këtyre dy datave. 



JU FALEMINDERIT DHE 

SUKSESE!


