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PROBLEME PROPUSE 

 
CLASA A XI-A 

 

XI.6 

Un lanț de farmacii cautǎ o soluție software care sǎ informatizeze activitatea de gestionare/evidențǎ a 

medicamentelor.  

Pentru problema de mai sus: 

1. Realizaţi o bază de date relaţională cu numele FARMACII.mdb. 

2. Creaţi tabela MEDICAMENTE cu structura : 

Nume  câmp   /  Tip de date 

Farm   (text, dimensiune câmp 2) 

Medicam  (text, dimensiune câmp 50) 

Cant (număr, regula de validare <250) 

Preţ (număr) 

Data_exp (Data/Timp, format zz-ll-aaaa) 

Um (Lookup cu valorile g, mg, bucată, fiolă, cutie) 

Reţeta (Da/Nu) 

Prospect (Obiect OLE ) 

Unde :    

Farm=codul unei farmacii de tipul f1, f2,f3, … 

Medicam= numele întreg al unui medicament 

Cant=cantitatea existentă în farmacie, maxim 250 de unităţi! 

Um=unitatea de măsură care va avea valorile de mai sus. 

Reţeta=câmp boolean cu valoarea Da, dacă se cere reţeta. 

Prospect= reţine prospectul medicamentului ca document Word cu indicaţii şi contraindicaţii. 

3. Introduceţi date astfel încât să aveţi acelaşi medicament la mai multe farmacii, aceeaşi farmacie 

cu mai multe medicamente, acelaşi medicament la preţuri diferite, unele medicamente vor 

solicita reţeta iar altele nu. 

4. Scrieţi câteva prospecte direct în câmpul Prospect de tip OLE. 

Indicaţie!  click dreapta pe câmpul OLE – inserare obiect – create new – Microsoft Office Word. 

5. Creaţi două formulare cu FROM WIZARD, stil diferit,  pentru a introduce date noi în tabelă. 

6. Introduceţi cu ajutorul formularului medicamentul ASPIRINA la  trei famacii diferite. 

7. Creaţi  trei rapoarte cu WIZARD  care vor conţine: 

a. Câmpurile Farm, Medicam, Preţ, Data_exp cu numele “Informaţii medicamente”; 
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b. Câmpurile Medicam, Prospect, Preţ cu numele “Catalog medicamente”; 

c. Toate câmpurile din tabela MEDICAMENTE. 

8. Sortaţi crescător datele din câmpul Medicam.   

9. Căutaţi şi înlocuiţi ASPIRINA cu NALFON.  

 

Profesor Alexandru CAZAN,  Liceul Tehnologic “Grigore Moisil”- Brǎila 

 

XI.7 Se dă următoarea bază de date:  

 

Query1. Afişaţi valoarea totală facturatǎ pe un trimestru al cărui numǎr este introdus în timpul 

execuţiei. 

Query2. Afişaţi valoarea totală a fiecǎrei facturi emise de un furnizor al cărui nume este introdus în 

timpul execuţiei ca parametru. 

Query 3. Acordaţi un procent de bonificaţie variabil pentru fiecare factură care are o valoare totală 

>5000. 

Query4. Afişaţi numǎrul total de facturi emise de fiecare furnizor pe fiecare trimestru în parte. 

Query5. Afişaţi numǎrul total de facturi emise de fiecare furnizor în parte în anul 2014. 

Query6. Afişaţi factura cu valoarea maximă. 

Query7. Afişaţi valoarea totală facturată de fiecare furnizor, pe fiecare lună a anului 2014, în parte. 

Indicaţie Query7!  Click dreapta – proprietăţi – Column Heading:1,2,3,...,12 
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