


1.Изрази. 

В езиците за програмиране е на лице аналогия с 

математиката. От съществено значение е типът на 

данните, над които се извършва операцията. Операциите 

се извършват над променливи и константи, наречени с 

общото име операнди. 

Група от операции образуват израз. 

Пример: 

Числови константи __________________ 4, 6, 2.5 

Израз от числови константи___________ (4+6)*2.5 

Целочислени променливи_____________ int a,b,c;  

Израз от целочислени променливи_____ (a+b)*c  



2. Оператор за присвояване. 

За да се обработват променливите и да се актуализират техните 

стойности, се използва оператор за присвояване. Той има следния вид: 

 

Синтаксис:       <променлива>=<израз>; 

<променлива> е произволен идентификатор 

=   е операция за присвояване  

<израз>  е израз (променлива или константа) от тип, съвместим с 

типа на променливата  

Пример:             int  a, b=2, suma; 

a=b                 // а приема стойността на b (2)  

suma=a+2*b; // suma приема стойността на израза (6)  

b=b+1;           //  b приема стойността на израза (3) 

 

При последното присвояване новата стойност на променливата b се 

получава след пресмятане на израз, в който участва старата стойност. 



3. Оператор за вход >>. 

 синтаксис:     cin>> <променлива>; //задава вход на данни от клавиатурата 

Допустим е по-общ синтаксис: cin>> <променлива>{>> <променлива>…} ;  

 

Пример: 

Ako имаме следната декларация: 

   int  first, second; 

То въвеждането на данни в променливите от клавиатурата може да стане 

по следните начини: 

 

cin>>first; 

cin>>second; 

 

е еквивалентно на: 

 

cin>>first>>second; 



4. Оператор за изход <<. 
 

 синтаксис:     cout<< <израз>; //извежда върху екрана стойността на израза 

Допустим е следният по-общ синтаксис:  

cout<< <израз> {<<  <израз>…} ;  

 

Пример: 

Ako имаме следната декларация: 

   int  first=10, second=15; 

То извеждането на стойностите на променливите може да стане по 

следните начини: 

 

cout<<first; 

cout<<second; 

 

е еквивалентно на: 

 

cout<<first<<second; 



При извеждане на поредица от символи синтаксисът на 
езика изисква те да се поставят между кавички: 

 

 

cout<<“Здравей свят!”<<endl; 
cout<<“Аз програмирам!”<<endl; 
 

Здравей свят! 

Аз програмирам! 

Запазената дума endl е стандартна дума на езика, 

която премества курсора на монитора на нов ред.  



5. Блок от оператори. 

При създаване на програми често се налага на места, където 

сънтаксисът на езика допуска само един оператор, да се зададат 

група оператори. В такива случаи е наложително редицата от 

оператори да се оформи в блок с помощта на средни скоби {  }, които 

ги ограждат.  

синтаксис:        { 

<оператор_1>;  

<оператор_2>;  

. 

. 

. 

<оператор_n>; 

}  

Компилаторът интерпретира блока като един оператор. 



6. Примери и задачи. 
Зад. 1.  Да се декларира променливата  и да се изведе стойността и на 

екрана.  

 Решение: 

//program_1.cpp 

#includе<iostream.h> 

int main() 

{ 

int age; 

cout<<age; 

system(“pause”); 

return 0; 

} 

Въведете програмата в компилатора и извършете компилиране и 

стартиране. 

За да не се извежда на екрана като резултат произволно (случайно) 

цяло число трябва да се осигури вход на променливата или начална 

инициализация. 



5 

10 

-5 

Зад. 2. Следващата програма илюстрира най-простото променяне на 

стойността променливата  a. 

 

 Решение: 

//program_1.cpp 

#includе<iostream.h> 

int main() 

{ 

int a=5;   a  

cout<<a<<endl; 

 a=10;   a  

cout<<a<<endl; 
 a=5-10;                a  

cout<<a<<endl; 

system(“pause”); 

return 0; 

} 
 

5 

10 

-5 

Въведете програмата в компилатора и извършете компилиране и стартиране. 

 


