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CLASA A XI-A   

Profil  M2  

  
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.  (60 puncte)  Sportivi 

 

Activitatea sportivă in orașul Slatina se poate analiza dacă se iau în considerare următoarele informații: 

             Sportivi (cod_sp, nume, anul_nașterii, premii in euro, aur,argint,bronz, firme_echipamente) 

             Echipe (nume, cod_sp) Mai mulți sportivi pot fi la o echipă. 

             Firme de echipamente (denumire,logo ).Pentru logo se poate insera orice imagine existentă pe calculator. 

 

 

a) (10  pct) Creați tabelele necesare care să conțina cel puțin 4 înregistrări; 

b) (5 pct) Introduceți reguli de validare pentru câmpurile aur,argint,bronz astfel încât să nu se permită 

introducerea unor valori negative,caz în care apare mesajul Valoarea trebuie să fie pozitivă ! 

c) (5 pct) Realizați legături între tabelele Sportivi și Firme de echipamente 

d) (5 pct) Selectați printr-o interogare an numai sportivii născuți dupa 1980 ; 

e) (5 pct) În interogarea de mai sus să se introducă două câmpuri calculate: TOTAL care să însumeze 

medaliile de aur,argint și bronz câștigate de sportivul respectiv și COD care conține prima literă din numele 

sportivului și ultima literă din denumirea firmei. 

f) (5 pct) Afișați într-un raport valoare valoarea netă a premiilor obținute de fiecare sportiv în lei (1 euro=4.50 

lei), iar fiecare sportiv platește 16% impozit la stat. Să se calculeze valoarea maximă a premiilor obținute de 

către sportivi 

g) (5 pct) Creați un formular  form1 pentru introducere de noi date în tabelul sportivi. 

h) (5 pct) Creați un raport  firme în care să se afișeze pentru fiecare firmă de echipament, câți sportivi sunt sub 

contract cu ea. Evidențiați prin formatare echipele care au cel puțin 2 sportivi sub contract 

i) (5 pct) Creați interogarea luna care conține numele sportivilor și anul_nașterii numai pentru sportivii 

născuți în ianuarie 

j) (5 pct) Adăugați tabelului Firme de echipamente un câmp de tip memo, în care se memorează scurte 

informații referitoare la istoricul firmei respective 

k) (5 pct) În formularul form1  introduceți un buton a cărui efect este deshiderea raportului firme 

 

 


