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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)  Biblioteca 

Ioana s-a angajat la o bibliotecă și dorește să țină evidența cărților pe calculator. Este interesată, în primul 

rând, de publicațiile existente, reținând informațiile în tabelul Nomenclator (Cod carte, Titlu, Autor, Editura). 

Întrucât dorește să cunoască numărul de exemplare pentru fiecare titlu, este nevoie de tabelul Nr. exemplare (Cod 

carte, Nr exemplar). Asigurați-vă că tabelul Nr. exemplare nu conține înregistrări care nu au corespondent în 

tabelul Nomenclator. Evidența persoanelor care împrumută cărți de la bibliotecă se realizează prin intermediul 

tabelului Cititori (Nume, Adresa, Nr telefon).  Pentru fiecare carte împrumutată este introdusă o înregistrare în 

tabelul Împrumuturi (Nume, Cod carte, Data împrumutului, Data restituirii), fiecare înregistrare conținând un 

singur exemplar dintr-un titlu. Nu trebuie să avem împrumuturi de la cititori inexistenți în tabelul Cititori. 

Introduceți minim cinci înregistrări în fiecare din cele patru tabele necesare Ioanei.  

Este nevoie de afișarea numelui cititorilor care au împrumutat o carte de mai mult de două săptămâni  și 

nu au restituit-o, prin intermediul interogării Întârziați. 

Câte exemplare sunt împrumutate din fiecare carte? Rezultatul va fi afișat prin executarea interogării 

Exemplare împrumutate. 

Un cititor solicită un anumit titlu. Construiți interogarea Disponibilitate care să o ajute pe Ioana să 

verifice existența în bibliotecă a exemplarului solicitat. 

Pentru fiecare carte împrumutată este interesant de afișat prin intermediul unui formular Detalii codul 

cărții, titlul și numărul de exemplare aflate la cititori. Alegeți o siglă corespunzătoare, desenată anterior. Inserați în 

subsolul formularului butonul Căutare care să permită identificarea rapidă a informațiilor privind publicațiile cu 

numele solicitat. 

Achiziționarea unor publicații noi permite introducerea informațiilor în tabelul Nomenclator prin 

intermediul unui formular Publicații noi.  

Cu ajutorul unui raport sprijiniți-o pe Ioana să evidențieze prin modificarea culorii textului de pe coloana  

nr exemplare, atunci când valoarea existentă este mai mare decât 5. 


