
Задача 1:
Дадена е страната на квадрат a. Намерете периметъра на квадрата P=4*a.
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,P;
    cout<<"Vyvedete dyljina za stranata na kvadra: ";
    cin>>a;
    P=4*a;
    cout<<"Perimetyra na kvadrata e "<<P<<endl;
    system("pause");
    return 0;
}

Задача 2:
Дадена е страната на квадрат a. Намерете лицето на квадрата S=a2.
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a;
    cout<<"Vyvedete dyljina za stranata na kvadra: ";
    cin>>a;
    cout<<"Liceto na kvadrata e "<<a*a<<endl;
    system("pause");
    return 0;
}

Задача 3:
Дадени са страните на правоъгълник a и b. Намерете лицето S=a*b и периметъра P=2*(a+b) 
му.
#include<iostream.h>
int main()
{
    float a,b,S,P;
    cout<<"Vyvedete dyljina za ednata stranata na pravoygylnika: ";
    cin>>a;
    cout<<"Vyvedete dyljina za drugata stranata na pravoygylnika: ";
    cin>>b;
    S=a*b;
    P=2*(b+a);
    cout<<"Liceto na pravoygylnika e "<<S<<endl;
    cout<<"Perimetyra na pravoygylnika e "<<P<<endl;
    system("pause");
    return 0;
}



Задача 4:
Даден е диаметъра на окръжност d. Намерете дължината на окръжността L=π*d, където 
π=3,14.
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    const float pi=3.14;
    float d;
    cout<<"Vyvedete dyljina za diametyra: ";
    cin>>d;
    L=π*d ;
    cout<<"Dyljinata na oktyjnostta e "<<L<<endl;
    system("pause");
    return 0;
}

Задача 5:
Дадена е дължината на страната на куб a. Намерете обема на куба V=a3 и лицето на 
повърхността му S=6*a2.
#include<iostream.h>
int main()
{
    float a;
    cout<<"Vyvedete dyljina na ryba na kuba: ";
    cin>>a;
    cout<<"Obema na kuba e "<< a*a*a <<endl;
    cout<<"Ploshta na povyrhnosta na kuba e "<<6*a*a <<endl;
    system("pause");
    return 0;
}

Задача 6:
Дадени са страните a, b, c на правоъгълен паралелепипед. Намерете обема V=a*b*c и лицето 
на повърхността S=2*(a*b+b*c+a*c) му.
#include<iostream.h>
int main()
{
    float a,b,c,S,V;
    cout<<"Vyvedete dyljina za stranata a: ";
    cin>>a;
    cout<<"Vyvedete dyljina za stranata b: ";
    cin>>b;
    cout<<"Vyvedete dyljina za stranata c: ";
    cin>>c;
    S=2*(a*b+b*c+a*c);
    V=a*b*c;
    cout<<"Ploshta na povyrhnosta na paralelepideda e "<<S<<endl;
    cout<<"Obema na paralelepipeda e "<<V<<endl;
    system("pause");
    return 0;



}
Задача 7:
Намерете дължината на окръжността L и лицето на кръга S по даден радиус R. (L=2* π *R и 
S= π *R2)
#include<iostream.h>
int main()
{
    const float pi=3.14;
    float R,L,S;
    cout<<"Vyvedete dyljina za radius na okryjnosta: ";
    cin>>R;
    L=2*pi*R;
    S=pi*R*R;
    cout<<"Dyljinata na okryjnosta e "<<L<<endl;
    cout<<"Liceto na okryjnosta e "<<S<<"\n";
    system("pause");
    return 0;
}

Задача 8:
Дадени са две числа a и b. Намерете средноаритметичното им: (a+b)/2.
#include<iostream.h>
int main()
{
    float a,b;
    cout<<"Vyvedete stoinost za chisloto a: \n";
    cin>>a;
    cout<<"Vyvedete stoinost za chisloto b: ";
    cin>>b;
    cout<<"Sredno aretmetichnoto e "<<(a+b)/2<<endl;
    system("pause");
    return 0;
}

Задача 9:
Дадени са две положителни числа a и b. Намерете средно геометричното им: .
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
    float a,b;
    cout<<"Vyvedete stoinost za chisloto a: \n";
    cin>>a;
    cout<<"Vyvedete stoinost za chisloto b: ";
    cin>>b;
    cout<<"Sredno geometichnoto e "<<sqrt(a*b)<<endl;
    system("pause");
    return 0;
}



Задача 10:
Дадени са две ненулеви числа. Намерете сумата, разликата, произведението и частното от 
квадратите им.
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
    float a,b;
    cout<<"Vyvedete stoinost za chisloto a: \n";
    cin>>a;
    cout<<"Vyvedete stoinost za chisloto b: ";
    cin>>b;
    cout<<"Sumata na kvadratite na a i b e "<<pow(a,2)+pow(b,2)<<endl;
    cout<<"Razlikata na kvadratite na a i b e "<<pow(a,2)-pow(b,2)<<endl;
    cout<<"Proizvedenieto na kvadratite na a i b e "<<pow(a,2)*pow(b,2)<<endl;
    cout<<"Chasnoto na kvadratite na a i b e "<<pow(a,2)/pow(b,2)<<endl;
    system("pause");
    return 0;
}

Задача 11:
Дадени са две ненулеви числа. Намерете сумата, разликата, произведението и частното от 
техните модули.
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
    float a,b;
    cout<<"Vyvedete stoinost za chisloto a: \n";
    cin>>a;
    cout<<"Vyvedete stoinost za chisloto b: "<<endl;
    cin>>b;
    cout<<"Sumata na absolutnite stoinosti na a i b e "<<abs(a)+abs(b)<<endl;
    cout<<"Razlikata na absolutnite stoinosti na a i b e "<<abs(a)-abs(b)<<endl;
    cout<<"Proizvedenieto na absolutnite stoinosti na a i b e "<<abs(a)*abs(b)<<endl;
    cout<<"Chasnoto na absolutnite stoinosti na a i b e "<<abs(a)/abs(b)<<endl;
    system("pause");
    return 0;
}

Задача 12:
Дадени са катетите a и b на правоъгълен триъгълник. Намерете хипотенузата c и периметъра 
P на правоъгълния триъгълник. (, P=a+b+c)
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
    float a,b,c,P;
    cout<<"Vyvedete stoinost za kateta a: \n";
    cin>>a;
    cout<<"Vyvedete stoinost za kateta b: ";



    cin>>b;
    c=sqrt(pow(a,2)+pow(b,2));
    P=a+b+c;
    cout<<"Hipotenuzata e "<<c<<endl;
    cout<<"Perimetyra e "<<P<<endl;
    system("pause");
    return 0;
}

Задача 13:
Дадени са две окръжности с общ център и радиуси R1 и R2 (R1>R2). Намерете лицата на 
кръговете S1 и S2, а също така и лицето на пръстена S3 за който външният радиус е равен на 
R1, а вътрешният радиус е равен на R2. (S1=π*(R1)2, S2=π*(R2)2, S3=S1-S2)
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
    const float pi=3.14;
    float R1,R2,S1,S2,S3;
    cout<<"Kogato vyvejdate stoinost za radiusite R1 i R2 triabva da e izpylneno uslovieto R1>R2 
"<<endl;
    cout<<"Vyvedete stoinost za radiusa R1: \n";
    cin>>R1;
    cout<<"Vyvedete stoinost za radiusa R2: \n";
    cin>>R2;
    S1=pi*pow(R1,2);
    S2=pi*pow(R2,2);
    cout<<"Liceto S1 na okryjnosta e "<<S1<<endl;
    cout<<"Liceto S2 na okryjnosta e "<<S2<<endl;
    cout<<"Liceto S3 na prystena e "<<S1-S2<<endl;
    system("pause");
    return 0;
}

Задача 14:
Дадена е дължината на окръжност L. Намерете нейния радиус R и лицето на окръжността S. 
(L=2*πR, S=π*R2, където π=3,14)
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int main()
{
    const float pi=3.14;
    float R,S,L;
    cout<<"Vyvedete dyljinata na okryjnosta: ";
    cin>>L;
    R= L/2*pi;
    cout<<"Dyljinata na radiusa e "<<R<<endl;
    S=pi*pow(R,2);
    cout<<"Liceto na okryjnosta e "<<S<<"\n";
    system("pause");
    return 0;
}



Задача 15:
Дадено е лицето на окръжността S. Намерете диаметъра му D и дължината на окръжността L. 
(S=π*D2/4,, L=π*D, където π=3,14)

Задача 16:
Намерете разстоянието между две точки със зададени координати x1 и x2 на числовата ос: |x2-
x1|.

Задача 17:
Намерете разстоянието между две точки със зададени координата (x1,y1) и (x2,y2) на 
плоскостта. Разстоянието изчислете по формулата: .

Задача 18:
Намерете стойността на функцията y=3*x6 – 6*x2 – 7, ако е зададена стойност за x.

Задача 19*:
Дадени са променливите А, В, С. Променете техните стойности, като преместите 
съдържанието на А в В, В – в С, С – в А, и изведете новите стойности на променливите А, В, 
С.

Задача 20*:
Дадени са координатите на върховете на триъгълника: (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3). Намерете 
периметъра и лицето му, като използвате формулата за разстояние между две точки от задача 
17. За да намерите лицето на триъгълника със страни a, b, c използвайте формулата на Херон: 
, където 

Задача 21*:
Дадена е температурата в градуси по Целзий TC. Намерете температурата в градуси по 
Фаренхайд TF, като знаете TC=( TF-32)*5/9.

Задача 22*:
Дадени е скоростта на първия автомобил V1 км/ч, на втория – V2 км/ч и разстоянието между 
тях Sкм. Намерете разстоянието между тях след T часа, ако автомобилите се отдалечават 
един от друг. (S=V*T)


