
Preguntes de reforç d’SQL. 
 
 

1. Quants treballadors treballen en cada departament? 
 
2. Quants treballadors treballen en cada ciutat? 
 
3. Quants subordinats té cada treballador? (que surti 0 si no en té cap) 
 
4. Quants treballadors hi ha a cada grup salarial? 
 
5. Quants treballadors hi ha en cada departament que tinguin el sou més baix que el sou del 

treballador 7369? 
 
6. Quants treballadors hi ha en cada departament que siguin més veterans que el treballador 

7900? 
 
7. Digues el nom i feina dels treballador que fa més de cinc anys que treballen a l’empresa. 
 
8. Fes una relació del cost que suposa per departament els sous dels treballadors. 
 
9. Fes una relació de l’antiguitat mitja per departament de tots els departaments amb més de 

2 treballadors. 
 
10. Quants departaments hi ha amb més de tres treballadors? 
 
11. Quants graus salarials hi ha amb més de tres treballadors? 
 
12. Quins treballadors (noms) tenen el grau salarial més baix que el seu cap? 
 
13. Quin departament té una massa salarial (suma dels sous) més alta? 
 
14. Quin departament ens suposaria major despesa si augmentem el sou dels seus comercials 

en un 10%? 
 
15. Quants treballadors de DALLAS hi ha que cobrin més diners que el sou mig dels 

treballadors del departament 10? 
 
16. Quants treballadors fa més temps que treballen a l’empresa que el treballador que fa 

menys temps que treballa en el departament 10? 
 
17. Com es diu el nom del treballador de cada departament que té un sou més proper a la 

mitja del sou del seu departament? 
 
18. Quin és el grau salarial amb la mitja de treballadors més veterans? 
 
19. Fes una relació ordenada alfabèticament que ens ensenyi el nom, feina i cap de tots els 

treballadors que tan sols són subordinats. 
 
20. Fes una relació ordenada alfabèticament que ens ensenyi el nom, grau salarial, nom de 

departament de tots els treballadors que tenen subordinats. 
 

21. Quants treballadors de cada grau salarial tenen subordinats? 
 

22. Quants treballadors de cada grau salarial són subordinats? 
 



23. Quants treballadors tenen més antiguitat que el treballadors més antic que treballa a la 
ciutat de CHICAGO? 

 
24. Com es diuen els treballadors que treballen a NEW YORK i que tenen subordinats? 

 


