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Să se aleagă varianta corectă : 

 

1. Pentru a deschide o bază de date creată anterior folosiţi opţiunea : 

a. File->Open sau Ctrl + O 

b. Edit->Open sau Crtrl+E 

c. File->Open my database 

 

2. Modificarea structurii unui tabel 

a. se realizează în modul Design View 

b. se realizează efectuând dublu click pe numele tabelului 

c. nu se poate realiza niciodată 

 

3. O interogare se poate realiza : 

a. doar pe un singur tabel 

b. se poate realiza doar pe tabele între care există legătură 1 la n 

c. se poate realiza pe unul sau mai multe tabele relaţionate 

 

4. Bazele de date alcătuite din mai multe tabele între care se stabilesc anumite legaturi se numesc : 

a. simple 

b. redundante 

c. relaţionale 

 

5. După o nouă înregistrare adăugată într-un tabel : 

a. MS Access salvează automat toate modificările care se aduc înregistrărilor 

b. trebuie să se salveze automat, altfel se pierd toate înregistrările 

c. trebuie să se salveze înregistrările înainte de  a închide aplicaţia 

 

6. Un raport poate fi creat cu ajutorul Wizard-ului sau : 

a. în Design View 

b. introducând direct date 

c. în Raport View 

 

7. Cu ajutorul formularelor : 

a. se pot vizualiza date 

b. se pot modifica sau vizualiza date 

c. se pot vizualiza, adăuga sau modifica date 

 

8. Modificările aduse datelor dintr-un formular : 

a. nu sunt salvate în tabelul sau interogarea pe baza căruia a fost creat formularul 

b. nu afectează datele din tabel sau interogare 

c. sunt salvate în tabelul sau interogarea pe baza căruia a fost creat formularul 
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9. Fiecare rând dintr-un tabel reprezintă : 

a. o înregistrare 

b. un câmp 

c. o interogare 

 

10. Pentru a insera o imagine într-un formular trebuie ca formularul să fie deschis în modul : 

a. Datasheet View 

b. Form View 

c. Design View 

 

Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii :  

 

1. Formularele se pot realiza pe baza tabelelor şi a interogărilor. 

2. Stabilirea unei chei primare într-un table este obligatorie. 

3. Un formular creat cu ajutorul wizard-ului nu poate fi modificat. 

4. Modificările realizate asupra înregistrărilor dintr-o interogare nu determină modificarea datelor 

în tabelul/tabelele de unde acestea au fost extrase. 

5. Un raport se utilizează pentru a modifica datele dintr-un tabel. 

6. O interogare nu permite ştergerea ulterioară a unui câmp inclus în respectiva interogare. 

7. Formularele permit adăugarea de noi înregistrăti într-un tabel. 

8. Dacă la unul dintr câmpuri se introduce ca şi criteriu de filtrare like ”A*”, atunci vor fi afişate 

toate înregistrările care încep cu litera A. 

9. Un raport creat cu ajutorul wizad-ului nu poate fi modificat. 

10. Interogările sunt folosite pentru a ordona datele din tabele. 

 

Completaţi următoarele afirmaţii :  

 

1. Avantajul folosirii bazelor de date este .......................................................................................... 

2. Funcţia Help poate fi apelată din meniul ........................................................................................ 

3. Putem vizualiza datele dintr-un tabel ............................................................................................. 

4. Fiecare coloană dintr-un tabel reprezintă ....................................................................................... 

5. Bazele de date în MS Access sunt de tip ........................................................................................ 

6. Numărul maxim de caractere acceptat pentru datele de tip Text este ............................................. 

7. Când unei singure înregistrări dintr-un tabel îi corespund mai multe înregistrări în cel de-al 

doilea tabele, spunem că între cele 2 tabele s-a stabilit o legătură de tip ....................................... 

8. Pentru a tipări într-o formă atractivă datele dintr-o bază de date vom folosi ................................. 

9. Interogările sunt utilizate pentru ..................................................................................................... 

10. O cheie primară reprezintă .............................................................................................................. 

 


