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1. (30 puncte)  Lansare 

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: lansarea primului telefon care posedă tehnologia 6G, realizat 

de firma QBM. 

- 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 avantajele rețelei 6G, în raport cu alte tipuri de 

rețea 

- se vor introduce  minim trei efecte de tranziție 

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

 

2. (60 puncte) MUNȚI 

 

 

 

 
 

a) (5 pct) Creați cele două tabele (MUNTI, VARFURI). Tabelul MUNTI conține în câmpul de tip memo 

informații generale despre muntele respectiv. 

b) (5 pct) Stabiliți următoarele condiții: câmpurile INALTIME_MAX și INALTIME pot conține doar 

valori mai mici sau egale cu 2544, iar lungimea câmpului VARF trebuie să fie de cel puțin 3 caractere 

c) (5 pct) Realizați o legătură între cele două tabele. 



d) (8 pct) Creați raportul MUNTI în care datele sunt ordonate după data primei ascensiuni în ordine 

crescătoare, iar vârfurile situate între 1900 și 2000 sunt evidențiate prin formatare. 

 

 

 

 

 

 

 

e) (5 pct) Creați interogarea hmin care afișează vârfurile cu înăltimea mai mică decât 2300 m. 

 

 

       f) (5 pct) Creați interogarea ascensiuni care conține ascensiunile din FAGARAS realizate după 20.10.1955 

 

g) (5 pct) Creați un formular MUNTI care include informațiile din tabelul MUNTI .Formularul va avea 

înserate ora curentă și o imagine . 

 

h) (8 pct) Creați interogarea TIMP care afișează pentru fiecare ascensiune anul și luna în care s-a realizat 

ascensiunea. 

 



i) (7 pct) Creați fișierul EXCEL TEST care conține datele de mai jos și exportați-l în ACCESS în tabela 

DATE EXTERNE 

 

j) (7 pct) Creați un raport RAPORT1 care conține o imagine în fundal și o casetă listă cu datele din 

câmpul 1 al tabelului DATE EXTERNE. 

 

 


