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Pb1. (4.5p). Într-o instituţie şcolară sunt memorate într-un catalog virtual toate notele elevilor. Pentru acest
lucru, informaticianul a creat o bază de date în care a inclus informaţii despre elevi (numele, prenumele, CNPul acestuia), precum şi notele fiecărui elev. Este important să se cunoască data la care a fost pusă o notă,
pentru a se putea urmări frecvenţa notării.
Diagrama ERD care descrie scenariul de mai sus este:

Cerinţe:
1. Construiţi baza de date cu tabele corespunzătoare şi relaţiile reprezentate in ERD şi populaţi tabelele cu
înregistrări relevante pentru cerinţele următoare.
2. Afişaţi numele, prenumele şi notele elevilor care au fost evaluaţi în luna martie 2010 la o materie a cărei
denumire se citeşte de la tastatură.
3. Determinaţi media notelor obţinute la informatică în anul 2010.

Pb2. (4.5p). Într-o instituţie şcolară sunt în desfăşurare mai multe proiecte (parteneriate cu alte şcoli din străinătate,
concursuri, tabere etc). În cadrul proiectelor sunt implicaţi atât profesori cât şi elevi (diferenţiaţi în baza de date prin
atributul mandatoriu statut), pe care îi vom numi într-un cuvânt participanţi. Pentru fiecare proiect trebuie să se
cunoască data începerii, titlul și durata desfăşurării acestuia. De asemenea, este important bugetul alocat.
Diagrama ERD care descrie scenariul de mai sus este:

Cerinţe:
a) Construiţi baza de date cu tabele corespunzătoare şi relaţiile reprezentate în ERD şi populaţi tabelele cu
înregistrări relevante pentru cerinţele următoare.
b) Bugetul proiectelor va fi mărit cu 10%. Creaţi o interogare care va afişa denumirea fiecărui proiect, bugetul
actual si noul buget. Interogarea va cuprinde 3 coloane cu titlul Denumirea proiectului, Buget vechi, Buget nou.
c) Afişaţi denumirea şi data începerii proiectelor care au început din anul 2009.
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Pb1 (4.5p) O baza de date conține informații despre elevii unei școli și diriginții acestora. Fiecare diriginte îndrumă unul
sau mai mulți elevi, fiecare elev este îndrumat de un singur diriginte. Diagrama ERD ce modelează situația este dată în
figura:

Cerințe:
a) Construiţi baza de date cu tabele corespunzătoare şi relaţiile reprezentate în ERD şi populaţi tabelele cu
înregistrări relevante pentru cerinţele următoare.
b) Afişaţi doar prenumele elevilor din clasa a IX-a B.
c) Afişaţi în ordine alfabetică elevii care au ca diriginţi profesori a căror specializare o citiţi de la tastatură.

Pb2. (4.5p). La un oficiu poştal este ţinută evidenţa abonamentelor la diverse publicaţii (reviste). La fiecare
publicaţie pot fi abonate una sau mai multe persoane. Pentru a gestiona mai ușor aplicaţia, informaticianul a
creat și tabela ABONAMENTE cu informaţii despre fiecare abonament încheiat. Pentru fiecare revistă se
cunoaşte titlul şi preţul (în baza de date se memorează preţul fără TVA), dar dat fiind faptul că uneori,
publicațiile pot avea acelaşi nume, fiecărei publicaţii i s-a asociat un număr de identificare unic. Unele dintre
revistele la care se pot face abonamente sunt: PC Magazin, Chip, Agora, Bravo.
Diagrama ERD care descrie scenariul de mai sus este:

Cerințe:
a) Construiti baza de date cu tabele corespunzatoare si relatiile reprezentate în ERD. Populați tabelele cu
înregistrari relevante pentru cerințele următoare.
b) Afișați lista persoanelor abonate la publicaţiile din domeniul IT, ordonată alfabetic dupa nume.
c) Afişaţi lista publicaţiilor la care se pot face abonamente, într-un tabel care va avea urmatoarea formă:
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