
Задачи линейни алгоритми: 

Задача 1. Опишете чрез блок-схема алгоритъм за размяна на стойностите на две 

променливи 

                 а/ с използване на трета помощна променлива 

                 б/ без използване на помощна променлива – за домашна работа 

Задача 2. Опишете чрез блок-схема алгоритъм за намиране обиколката на квадрат 

със страна а. 

Задача 3. Опишете чрез блок-схема алгоритъм за намиране на обиколката на 

правоъгълник със страни а и b. 

Задача 4. Опишете чрез блок-схема алгоритъм за намиране обиколката на 

успоредник със страни а и b. 

Задачи за самостоятелна работа: 

 Задача 5. Опишете чрез блок-схема алгоритъм за намиране лицето на кръг с 

радиус R. 

Задача 6. Опишете чрез блок-схема алгоритъм за пресмятане лицето на 

триъгълник по дадени страна а и височина h към нея. 

 

 

 

Задачи разклонени алгоритми 

 Задача 1. Опишете чрез блок-схема алгоритъм чрез който цялото число а се 

разделя на цялото число b. 

Задача 2. Опишете чрез блок-схема алгоритъм за намиране обиколката на квадрат 

със страна а, ако за а е въведено положително число.  В противен случай да се 

изведе подходящо съобщение. 

Задача 3. Опишете чрез блок-схема алгоритъм за намиране на най-голямото от: 

                а/ две числа 

                б/ три числа 

Задача 4. Опишете чрез блок-схема алгоритъм за пресмятане стойността на 

функцията Y при въведена стойност за X. 

   𝑌 = {
2. 𝑥,      ако 𝑥 < 3

 𝑥2 − 1, ако 𝑥 ≥ 3
 

 

  



Алгоритми - упражнение 

Задача 1. Попълнете блок-схемата така, че да 
описва алгоритъм за намиране на най-голямото 
от три числа. 

 

 

 

 

 
Задача 2. Попълнете блок-схемата описваща  алгоритъм 
за изчисляване стойността на функцията: 

             
Какво условие трябва да съдържа условният (логически) 
блок? 

 

 

 

 

Задача 3.  Допълнете липсващото съдържание на 
блоковете в блок-схемата за решаване на 

линейно уравнение - ax+b=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 4. Опишете чрез блок-схема алгоритъм за намиране дължината на окръжност с 
радиус R, ако за радиус е въведено положетелно число. Ако радиуса е отрицателно 
число или нула да се изведе подходящо съобщение. 


