
 

Проект №1  

Създайте СУБД съдържаща информация за 

каталожна търговия чрез приложение. 

1.Проектирайте три таблици с имена: Клиенти, 

Продукти, Дистрибутори. 

 - да се използват поне 4 различни типа данни 

 - да има списъчно поле за избор  

 - да има поле със стойност предварително 

зададена (по подразбиране) 

 - да има поле в което да има правило за валидност 

на стойностите и подходящо,формулирано от вас 

съобщение при неспазване на това условие 

 -да се избере подходящо ключово поле в 

таблиците, където е необходимо 

 -да се направят връзки между таблиците 

2.Създайте формуляри, чрез които да въвеждате 

данни в таблиците. Добавете бутони, заглавие и 

лого /картина/. 

3.На базата на създадените таблици да се направят 

поне 6 заявки в които се използват: текст, 

оператори за сравнение, логически функции, 

параметрична и заявка с изчислително поле.  

4.За всяка от заявките да има изготвен отчет в 

които има сортиране по определен от вас критерии. 

5. Създайте макрос /Autoexec/, за да стартирате 

приложението, чрез форма. 

 

 

 

Проект №2  

Създайте СУБД съдържаща информация за 

Автокъща чрез приложение. 

1.Проектирайте три таблици с имена: Регистрация, 

Автомобил, Собственици. 

 - да се използват поне 4 различни типа данни 

 - да има списъчно поле за избор  

 - да има поле със стойност предварително 

зададена (по подразбиране) 

 - да има поле в което да има правило за валидност 

на стойностите и подходящо,формулирано от вас 

съобщение при неспазване на това условие 

 -да се избере подходящо ключово поле в 

таблиците, където е необходимо 

 -да се направят връзки между таблиците 

2.Създайте формуляри, чрез които да въвеждате 

данни в таблиците. Добавете бутони, заглавие и 

лого /картина/. 

3.На базата на създадените таблици да се направят 

поне 6 заявки в които се използват: текст, 

оператори за сравнение, логически функции, 

параметрична и заявка с изчислително поле.  

4.За всяка от заявките да има изготвен отчет в 

които има сортиране по определен от вас критерии. 

5. Създайте макрос /Autoexec/, за да стартирате 

приложението, чрез форма. 

 

 

Проект №3  

Създайте СУБД съдържаща информация за Лични 

лекари чрез приложение. 

1.Проектирайте три таблици с имена: Личен лекар, 

Пациент, Преглед. 

 - да се използват поне 4 различни типа данни 

 - да има списъчно поле за избор  

 - да има поле със стойност предварително 

зададена (по подразбиране) 

 - да има поле в което да има правило за валидност 

на стойностите и подходящо,формулирано от вас 

съобщение при неспазване на това условие 

 -да се избере подходящо ключово поле в 

таблиците, където е необходимо 

 -да се направят връзки между таблиците 

2.Създайте формуляри, чрез които да въвеждате 

данни в таблиците. Добавете бутони, заглавие и 

лого. 

3.На базата на създадените таблици да се направят 

поне 6 заявки в които се използват: текст, 

оператори за сравнение, логически функции, 

параметрична и заявка с изчислително поле.  

4.За всяка от заявките да има изготвен отчет в 

които има сортиране по определен от вас критерии. 

5. Създайте макрос /Autoexec/, за да стартирате 

приложението, чрез форма. 

 

 

 

Проект №4  

Създайте СУБД съдържаща информация в една 

видиотека чрез приложение. 

1.Проектирайте три таблици с имена: Клиенти, 

Касети, Наем. 

 - да се използват поне 4 различни типа данни 

 - да има списъчно поле за избор  

 - да има поле със стойност предварително 

зададена (по подразбиране) 

 - да има поле в което да има правило за валидност 

на стойностите и подходящо,формулирано от вас 

съобщение при неспазване на това условие 

 -да се избере подходящо ключово поле в 

таблиците, където е необходимо 

 -да се направят връзки между таблиците 

2.Създайте формуляри, чрез които да въвеждате 

данни в таблиците. Добавете бутони, заглавие и 

лого. 

3.На базата на създадените таблици да се направят 

поне 6 заявки в които се използват: текст, 

оператори за сравнение, логически функции, 

параметрична и заявка с изчислително поле.  

4.За всяка от заявките да има изготвен отчет в 

които има сортиране по определен от вас критерии. 

5. Създайте макрос /Autoexec/, за да стартирате 

приложението, чрез форма. 

 



 

Проект №5  

Създайте СУБД съдържаща информация за 

футболен отбор чрез приложение. 

1.Проектирайте три таблици с имена: Футболисти, 

Персонал, Състезания. 

 - да се използват поне 4 различни типа данни 

 - да има списъчно поле за избор  

 - да има поле със стойност предварително 

зададена (по подразбиране) 

 - да има поле в което да има правило за валидност 

на стойностите и подходящо,формулирано от вас 

съобщение при неспазване на това условие 

 -да се избере подходящо ключово поле в 

таблиците, където е необходимо 

 -да се направят връзки между таблиците 

2.Създайте формуляри, чрез които да въвеждате 

данни в таблиците. Добавете бутони, заглавие и 

лого /картина/. 

3.На базата на създадените таблици да се направят 

поне 6 заявки в които се използват: текст, 

оператори за сравнение, логически функции, 

параметрична и заявка с изчислително поле.  

4.За всяка от заявките да има изготвен отчет в 

които има сортиране по определен от вас критерии. 

5. Създайте макрос /Autoexec/, за да стартирате 

приложението, чрез форма. 

 

 

 

Проект №6  

Създайте СУБД съдържаща информация на 

агенция за недвижими имоти чрез приложение. 

1.Проектирайте три таблици с имена: Оферти, 

Имоти, Продавачи. 

 - да се използват поне 4 различни типа данни 

 - да има списъчно поле за избор  

 - да има поле със стойност предварително 

зададена (по подразбиране) 

 - да има поле в което да има правило за валидност 

на стойностите и подходящо,формулирано от вас 

съобщение при неспазване на това условие 

 -да се избере подходящо ключово поле в 

таблиците, където е необходимо 

 -да се направят връзки между таблиците 

2.Създайте формуляри, чрез които да въвеждате  

данни в таблиците. Добавете бутони, заглавие и 

лого /картина/. 

3.На базата на създадените таблици да се направят 

поне 6 заявки в които се използват: текст, 

оператори за сравнение, логически функции, 

параметрична и заявка с изчислително поле.  

4.За всяка от заявките да има изготвен отчет в 

които има сортиране по определен от вас критерии. 

5. Създайте макрос /Autoexec/, за да стартирате 

приложението, чрез форма. 

 

 

Проект №7  

Създайте СУБД съдържаща информация за хотел 

чрез приложение. 

1.Проектирайте три таблици с имена: Клиенти, 

Стаи, Регистрация. 

 - да се използват поне 4 различни типа данни 

 - да има списъчно поле за избор  

 - да има поле със стойност предварително 

зададена (по подразбиране) 

 - да има поле в което да има правило за валидност 

на стойностите и подходящо,формулирано от вас 

съобщение при неспазване на това условие 

 -да се избере подходящо ключово поле в 

таблиците, където е необходимо 

 -да се направят връзки между таблиците 

2.Създайте формуляри, чрез които да въвеждате 

данни в таблиците. Добавете бутони, заглавие и 

лого. 

3.На базата на създадените таблици да се направят 

поне 6 заявки в които се използват: текст, 

оператори за сравнение, логически функции, 

параметрична и заявка с изчислително поле.  

4.За всяка от заявките да има изготвен отчет в 

които има сортиране по определен от вас критерии. 

5. Създайте макрос /Autoexec/, за да стартирате 

приложението, чрез форма. 

 

 

 

Проект №8  

Създайте СУБД съдържаща информация за един 

клас в училище чрез приложение. 

1.Проектирайте три таблици с имена: Ученици, 

Предмети, Отсъствия. 

 - да се използват поне 4 различни типа данни 

 - да има списъчно поле за избор  

 - да има поле със стойност предварително 

зададена (по подразбиране) 

 - да има поле в което да има правило за валидност 

на стойностите и подходящо,формулирано от вас 

съобщение при неспазване на това условие 

 -да се избере подходящо ключово поле в 

таблиците, където е необходимо 

 -да се направят връзки между таблиците 

2.Създайте формуляри, чрез които да въвеждате 

данни в таблиците. Добавете бутони, заглавие и 

лого. 

3.На базата на създадените таблици да се направят 

поне 6 заявки в които се използват: текст, 

оператори за сравнение, логически функции, 

параметрична и заявка с изчислително поле.  

4.За всяка от заявките да има изготвен отчет в 

които има сортиране по определен от вас критерии. 

5. Създайте макрос /Autoexec/, за да стартирате 

приложението, чрез форма. 

 



 

Проект №9 

Създайте СУБД съдържаща информация за Фото 

студио чрез приложение. 

1.Проектирайте три таблици с имена: Клиенти, 

Поръчки, Доставчици. 

 - да се използват поне 4 различни типа данни 

 - да има списъчно поле за избор  

 - да има поле със стойност предварително 

зададена (по подразбиране) 

 - да има поле в което да има правило за валидност 

на стойностите и подходящо формулирано от вас 

съобщение при неспазване на това условие 

 -да се избере подходящо ключово поле в 

таблиците, където е необходимо 

 -да се направят връзки между таблиците 

2.Създайте формуляри, чрез които да въвеждате 

данни в таблиците. Добавете бутони, заглавие и 

лого /картина/. 

3.На базата на създадените таблици да се направят 

поне 6 заявки в които се използват: текст, 

оператори за сравнение, логически функции, 

параметрична и заявка с изчислително поле.  

4.За всяка от заявките да има изготвен отчет в 

които има сортиране по определен от вас критерии. 

5. Създайте макрос /Autoexec/, за да стартирате 

приложението, чрез форма. 

 

 

 

Проект №10 

Създайте СУБД съдържаща информация на Парти 

клуб чрез приложение. 

1.Проектирайте три таблици с имена: Оферти, 

Клиенти, Персонал. 

 - да се използват поне 4 различни типа данни 

 - да има списъчно поле за избор  

 - да има поле със стойност предварително 

зададена (по подразбиране) 

 - да има поле в което да има правило за валидност 

на стойностите и подходящо,формулирано от вас 

съобщение при неспазване на това условие 

 -да се избере подходящо ключово поле в 

таблиците, където е необходимо 

 -да се направят връзки между таблиците 

2.Създайте формуляри, чрез които да въвеждате  

данни в таблиците. Добавете бутони, заглавие и 

лого /картина/. 

3.На базата на създадените таблици да се направят 

поне 6 заявки в които се използват: текст, 

оператори за сравнение, логически функции, 

параметрична и заявка с изчислително поле.  

4.За всяка от заявките да има изготвен отчет в 

които има сортиране по определен от вас критерии. 

5. Създайте макрос /Autoexec/, за да стартирате 

приложението, чрез форма. 

 

 

Проект №11  

Създайте СУБД съдържаща информация за 

библиотека чрез приложение. 

1.Проектирайте три таблици с имена: Читатели, 

Книги, Карта. 

 - да се използват поне 4 различни типа данни 

 - да има списъчно поле за избор  

 - да има поле със стойност предварително 

зададена (по подразбиране) 

 - да има поле в което да има правило за валидност 

на стойностите и подходящо,формулирано от вас 

съобщение при неспазване на това условие 

 -да се избере подходящо ключово поле в 

таблиците, където е необходимо 

 -да се направят връзки между таблиците 

2.Създайте формуляри, чрез които да въвеждате 

данни в таблиците. Добавете бутони, заглавие и 

лого. 

3.На базата на създадените таблици да се направят 

поне 6 заявки в които се използват: текст, 

оператори за сравнение, логически функции, 

параметрична и заявка с изчислително поле.  

4.За всяка от заявките да има изготвен отчет в 

които има сортиране по определен от вас критерии. 

5. Създайте макрос /Autoexec/, за да стартирате 

приложението, чрез форма. 

 

 

 

Проект №12  

Създайте СУБД съдържаща информация за 

Туристическа агенция чрез приложение. 

1.Проектирайте три таблици с имена: Екскурзии, 

Клиенти, Поръчки. 

 - да се използват поне 4 различни типа данни 

 - да има списъчно поле за избор  

 - да има поле със стойност предварително 

зададена (по подразбиране) 

 - да има поле в което да има правило за валидност 

на стойностите и подходящо,формулирано от вас 

съобщение при неспазване на това условие 

 -да се избере подходящо ключово поле в 

таблиците, където е необходимо 

 -да се направят връзки между таблиците 

2.Създайте формуляри, чрез които да въвеждате 

данни в таблиците. Добавете бутони, заглавие и 

лого. 

3.На базата на създадените таблици да се направят 

поне 6 заявки в които се използват: текст, 

оператори за сравнение, логически функции, 

параметрична и заявка с изчислително поле.  

4.За всяка от заявките да има изготвен отчет в 

които има сортиране по определен от вас критерии. 

5. Създайте макрос /Autoexec/, за да стартирате 

приложението, чрез форма. 

 


