


На естествен език последователно се описват 

всички стъпки на алгоритъма.

Пример

Задача 3: Да се намери обиколката на триъгълник със страни a, b и c.

Входни данни:    a, b и c , където a>0, b>0, c>0;

Резултат:         Р – изчислената обиколка;

Действия:          стъпка 1: задава се стойност на а;

стъпка 2: задава се стойност на b;

стъпка 3: задава се стойност на с;

стъпка 4: изчислява се Р= а+ b+с;

стъпка 5: извежда се Р;

стъпка 6: край.



Съставя се блок-схема, в която последователно 

се задават  всички стъпки на алгоритъма.

Видове блокове:

начало

край

а) блок за начало – определя мястото, където 

започва изпълнението на алгоритъма

б) блок за край – определя мястото, където 

приключва  изпълнението на алгоритъма



в) блок за вход – описват се входните данни 

за алгоритъма

изход

входвход

изход г) блок за изход – извеждат се крайните и 

междинни резултати от работата на 

алгоритъма

д) блок за обработка – описват се произволен 

брой безусловни операции над обектите.



1 1

не да
е) логически блок (условен блок) – служи за 

разклоняване процеса на изпълнение на 

алгоритъма след проверка на дадено условие

ж) блок за извикване на подалгоритъм

з) междустраничен съединител – при големи 

блок-схеми, разположени на повече страници 

служи за преход и връзка между тях 



Самостоятелно съставете 

блок-схема за намирането на:

-лицето на правоъгълник

-лице на квадрат

Пример1: Алгоритъм за пресмятане периметъра на 

правоъгълник

начало

край



Пример2: Размяна стойностите на 2 променливи

p=a

a=b

b=p

а, b

а, b

начало

край

Присвояване

Знакът =, който използваме в блоковете за 

елементарно действие на блок-схемите не е знак за 

равенство, а се нарича знак за присвояване.

S = 5 се чете "на S се присвоява стойност 5" 

или "S получава стойност 5". Променливата вляво 

приема нова стойност, определена от израза в дясно, 

но не и обратно. Т. е. записът 5 = S е неправилен.

Записът S = S + 10 е неправилeн от гледна точка на 

математиката, но в информатиката той означава, 

че новата стойност на S се получава, като към 

старата се прибави 10.



Пример3: Алгоритъм за решаване на уравнението a*х=b

начало

край



Това е цикъл с 

предусловие, но  може да 

се направи и с цикъл с 

постусловие 

(следусловие). Тогава 

условието трябва да се 

промени на i > n. Изходът 

от цикъла е при стойност 

на условието “да”, а тялото 

се повтаря при “не”.

Пример3: Алгоритъм за пресмятане на произведението F=1.2.3.4…n

F=F*i

i=i + 1

да

F=1

i=1

i<=n

не

n

F

начало

край



Езиците за програмиране позволяват алгоритмите да бъдат 

изразени на език, разбираем от компютрите.

Алгоритъм за намиране периметъра на правоъгълник 

на езика C++ 

Int main() 

{ 

float  a, b, P; 

cin>>a>>b; 

P=2*(a+b); 

cout<<P<<endl; 

} 

на езика Pascal 

program per; 

var  a, b, P: real; 

begin 

read(a,b); 

P:=2*(a+b); 

writeln(P); 

end. 



Зад 1. Съставете алгоритъм описан словесно и чрез блок-

схема, за пресмятане  лице на успоредник по дадена 

страна а и височина h;

Зад 2. Съставете алгоритъм описан чрез блок-схема , който 

намира най-голямото измежду числата а, в и с.

Домашна работа:

Зад.1. Съставете алгоритъм описан чрез блок-схема, 

за решаване на квадратното уравнение 

ax2+bx+c=0.


