
Примерни задачи - IF 
 

 Кратък оператор IF 
 

 Пример 1: Алгоритъм за намиране на най-голямото от три числа. 
 

1. Определят се числата a, b и c. 

2. На m се дава стойността на а. 

3. Ако b>m, на m се дава стойността на b. 

4. Ако c>m, на m се дава стойността на с. 

5. Съобщава се m. 

 
#include<iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

float a, b, c, max; 

cout<<"a="; cin>>a; 

cout<<"b="; cin>>b; 

cout<<"c="; cin>>c; 

max = a; 

if (b>max) max=b; 

if (c>max) max=c; 

cout<<"max="<<max<<endl; 

return 0; 

} 

 

 Пълна форма на условен оператор 
 

 Пример 2: Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата реално число Х и пресмята 
 

Х2 , при Х≤3 
У= 

Х+4 , при Х>3 
 
 

#include<iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

float x, y; 

cout<<"x="; cin>>x; 

if (х<=3) y=х*х; 

else y=x+4; 

cout<<"y="<<y<<endl;; 

return 0; 

} 



 Вложени условни оператори IF 
 

 Алгоритъм за решаване на уравнението а.х = b 
 

1. Определят се стойностите на а и b на уравнението. 

2. Проверява се стойността на а. 

2.1. Ако a=0, се проверява стойността на b: 

2.1.1. Ако b=0, се съобщава: "Всяко х е решение"; 

2.1.2. Ако b≠0, се съобщава: "Няма решение". 

2.2. Ако а≠0, се пресмята х = b:а и се съобщава х. 

 
#include<iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

float a, b, x; 

cout<<" a= "; 

cin>>a; 

cout<<" b= "; 

cin>>b; 

if (a==0) 

if (b==0) cout<<"All x"; 

else cout<<"No x"; 

else { 

x = -b/a; 

cout<<"x= <<x<<endl; 

} 

return 0; 

} 

 

 
 САМ. РАБОТА 

Зад 1. Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата две различни реални числа. 

Програмата да изведе по-голямото от тях. 
 

Зад 2. Да се промени зад 1., така че да извежда подходящо съобщение, в случая, когато 

въведените числа са равни. 

Зад 3. Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата реално число Х и извежда 

стойността на функцията: 

2Х4 +3 , за Х>=20 
У= 

|Х-1| , зa Х<20 


