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CONCURSUL REGIONAL DE INFORMATICĂ APLICATĂ “INFO-PRACTIC” 

ediția a X-a -  4 aprilie 2015 

 

CLASA A XI-A   

Profil  M1  

  
1. (25 puncte) Să se realizeze un film cu durata maximă de 30 secunde referitor la concursul INFO- 

PRACTIC. 

- se vor crea două logo-uri ale concursului, fișierele care conțin logourile vor fi salvate cu extensia .jpg 

sau .jpeg. 

- acestea vor rula alternativ 

- ae vor introduce  minim trei efecte de tranziție 

- se vor introduce minim trei tipuri de font cu efecte diferite 

- filmul va fi insoțit de o coloană sonoră,fișierul fiind ales din resursele existente pe calculator 

 

2. (65 puncte) TURISM 

 

 

 

a) Creați cele două tabele, fiecare din ele conținând câte două înregistrări.Ultimul câmp din tabelul 

INFORMAȚII este câmpul album care conține câte o imagine reprezentativă referitoare la destinația 

respectivă.Imaginile se vor alege dintre imaginile stocate pe calculatorul respectiv.  

b) Realizați o legătură între cele două tabele cu păstrarea integrității referențiale. 

c) Să se creeze raportul INFORMATII cu structura de mai jos: 
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Fiecare înregistrare conține un link către un document în care sunt detalii privitoare la cazare (document 

.doc sau .docx)  (minim 3 linkuri funcționale). 

d) Realizați interogarea LUNI VARA care conține informații despre ofertele din lunile iunie,iulie.august. 

 

e) Datele din interogarea LUNI VARA vor fi exportate în fișierul .htm  LUNI VARA.htm cu păstrarea 

formatului din interogare.Fișierul va fi salvat în folderul de concurs. 

 
f) Să se realizeze formularul Gestiune agenție ca în figura de mai jos. 

Acționând butonul Albume se vizualizează conținutul raportului Albume, iar prin utilizarea butonului de 

conversie se va realiza conversia raportului Albume în format .pdf. Prin acționarea butonului Quit se 

părăsește aplicația Access. 
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g) Creați raportul Oferta care conține toate informațiile privitoare la oferta agenției. Datele din raport vor fi 

sortate alfabetic și grupate după câmpul DESTINAȚIE.La sfârșitul fiecărui grup se vor afișa: numărul de 

înregistrări, prețul maxim și minim al unei vacanțe în destinația respectivă. 

 

 
 

 

h) Creați interogarea Informații bazată pe datele din tabelul Informații  care conține câmpurile calculate Pret 

mediu care afișează valoarea medie a unei zile de  sejur (ex 200Euro) și COD care conține anul și luna în 

care se desfășoară călătoria sub forma an.lună. 

 

 

 

  


