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CONCURSUL REGIONAL DE INFORMATICĂ APLICATĂ “INFO-PRACTIC” 

ediția a XI-a -  9 aprilie 2016 

 

CLASA A XI-A   

Profil  M1  

  
1. (30 puncte) Utilizând aplicația Windows Movie Maker să se realizeze un film cu durata maximă de 30 

secunde în care se va prezenta un eveniment din viitor: crearea primului hard-disk pentru PC cu capacitatea 

de 1 Exabyte (1000 Petabyte) de către firma HDLife. 

- filmul va fi insoțit de o coloană sonoră: două fișiere audio alese din resursele existente pe calculator, 

care rulează alternativ pe perioade de câte 5 secunde 

- în film va fi prezentată o diagramă care evidențiază creșterea exponențială a cifrei de afaceri a firmei 

HDLife în anul curent în raport cu ultimii doi ani 

- se vor introduce  minim trei efecte de tranziție 

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

 

2. (6o puncte)  SCHIMB VALUTAR 

 

 

 

a) (5 pct) Creați cele trei tabele (TRANZACTII, PARITATE,CLIENTI). 

b) (5 pct) Stabiliți următoarele condiții: în câmpurile Valuta1,Valuta2 să nu se poată introduce decât 3 

caractere (obligatoriu litere), iar în câmpul Suma se pot introduce doar valori pozitive. 

c) (5 pct) Realizați o legătură între tabelele TRANZACTII și CLIENTI . 

d) (5 pct) Să se creeze raportul INFORMATII cu structura de mai jos (datele vor fi grupate după clienți, se vor 

însuma sumele schimbate) : 
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        Se vor evidenția în raport prin font de culoare roșie bold, totalurile ce depășesc 400. Exemplu: 

 

e) (5 pct) Să se adauge în raport un buton a cărui apăsare să aibă ca efect apariția mesajului Trimitem raportul 

la șef ! 

 

f) (5 pct) Să se creeze o interogare TRANZACTII care va conține numai tranzacțiile realizate de clientul 1 

în sume cuprinse între 50 și 250 și care cuprinde un câmp calculat care conține luna în care s-a realizat 

tranzacția.Cu ajutorul interogării să se adauge date în tabelul TRANZACTII2 . 

 

g) (5pct) Realizați interogarea PARITATE care conține și paritățile EUR-RON, USD-RON, EUR-USD 

calculate în funcție de  paritățile RON-EUR, RON-USD, USD-EUR. 

 

h) (5pct) Calculați suma rezultată în urma  fiecărei tranzacții RON-EURO 
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i) (5 pct) Să se afișeze tranzacțiile realizate în ultimele 6 zile. Conform normelor prudențiale orice tranzacție a 

unei sume mai mari decât 100 trebuie anunțată la BNR. 

 

 
 

j) (5 pct) Să se afișeze doar tranzacțiile persoanelor al căror nume începe cu litera I, realizate în una din lunile  

 aprilie, mai sau iunie. 

 

 
 

k) (10 pct) Să se realizeze formularul Gestiune care conține diferite obiecte.Acționarea butonului Trimite în 

fișier .xls are ca efect trimiterea raportului TRANZACTII într-un fișier.xls 

 

 

  

 


