
SỞ GIAO DUC̣ ĐAO TAỌ TP ĐA NẴNG  CÔṆG HOA XÃ HÔỊ CH Ủ NGHIÃ VI ÊṬ NAM 
TR ƠNG THPT TH AI PHIÊN    Đôc̣ lâp̣ – T  ̣do – Haṇh phuc 

TỔ TIN H OC̣ 

Môn: Tin học – Khối 12 
BÀI TẬP L N 3 

Trình bày vào gi y đôi bài kiểm tra theo các yêu c u sau: 

Cho CSDL quản lí nhân sự ở một cơ quan gồm có 2 bảng sau: 

     Bảng NHAN_VIEN  gồm các trường: 

- MaNV(Mã nhân viên)  

- TenNV(Tên nhân viên) 

- Diachi(Địa chỉ nhân viên) 

- Ngaysinh(Ngày sinh nhân viên) 

- Gioitinh(Giới tính) 

      Bảng LUONG  gồm các trường: 

- MaNV(Mã nhân viên)  

- Heso(Hệ số lương) 

- Luong(Tiền lương) 

Câu 1: Hãy tạo 2 bảng trên với các trường đã cho và tự xác định kiểu dữ liệu cho các trường. 

Hướng dẫn:  

 - Nêu các thao tác sẽ thực hiện trên máy tính để tạo được 2 bảng trên. 

 - Mỗi Table kẻ 1 bảng gồm 2 cột có tên: Tên trường, Kiểu dữ liệu để trình bày gồm tên các 

trường trong Table và DataType tương ứng 

 - Thiết lập khoá như thế nào. 

 - Lưu Table ra sao? 

Câu 2: Tạo biểu mẫu và nhập dữ liệu cho bảng NHAN_VIEN . 

Hướng dẫn: 

 Kẻ Table NHAN_VIEN với nội dung chi tiết (tự điền dữ liệu) 

Câu 3: Tạo liên kết giữa 2 bảng trên. 

Hướng dẫn: 

 - Kẻ 2 Table và đường kết nối giữa chúng cho biết 2 Table kết nối thông qua trường nào? 

Câu 4 : Tạo mẫu hỏi để cho biết có bao nhiêu nhân viên có tiền lương trên 5.000.000 VNĐ 

Hướng dẫn: 

 - Trình bày theo các bước tạo mẫu hỏi. 

 - Trình bày nội dung lưới QBE. 

(Tham khảo bài giảng cho BÀI TẬP THỰC HÀNH 7 sách giáo khoa) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 


