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Работа с алгоритми – упражнение 1 

 

1) Определете стойността на променливата c след изпълнение на следния 

фрагмент от програма, записана на псевдокод:  

 a = 40; 

 b = 80; 

 b = - a - 2 * b; 

 Ако a < b то  

     c = b – a;  

 в противен случай  

     c = a - 2 * b; 

 

2) Даден е следният програмен фрагмент, описан чрез псевдокод. Кое 

число ще бъде изведено в резултат от изпълнението на фрагмента, ако 

 последователно са въведени числата 5, 2 и 9? 

 

Въведи а; 

Въведи b; 

Въведи c; 

d := a; 

Ако b < d, тогава 

       d := b; 

Ако c < d, тогава 

       d := c; 

Изведи d; 

 

3) Определете стойността на променливата Х, която ще се получи след 

изпълнение на следния фрагмент от програма, записана с псевдокод, ако 

са дадени стойностите А=12, В=17, С=7. 
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4) Какво ще се получи в резултат на изпълнението 

на инструкциите в посочения код, ако на 

променливите a, b, c и d са присвоени съответно 

стойностите 20, 30, 5 и 105? 

 

 

 

 

 

 

5) Дадена е следната блок-схема: 

 

Кои от посочените твърдения са верни? 

a) Блок-схемата съдържа три блока за 

изход 

b) Блок-схемата съдържа три 

логически блока 

c) Блок-схемата описва цикличен 

алгоритъм 

d) Блок-схемата описва алгоритъм за 

решаване на линейно уравнение 

 

 

6) С блок-схемата по-долу е описан процесът 

на качване на снимки в уеб сайт, които трябва 

да отговарят на условието да са по-малки от 

200 MB. Кое от твърденията е вярно за 

схемата? 

В тази задача се посочват два правилни отговора! 

a) Не съдържа цикъл 

b) Съдържа условие 

c) Описва алгоритъм 

d) Съдържа сортиране 
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7) Какво трябва да се промени в блок-схемата, ако чрез нея трябва да се 

представи алгоритъм за намиране на минималното от три числа A, B и С? 

 

В тази задача се посочват два правилни отговора! 

A) А:=М, вместо М:=А; 

B ) M>B, вместо М<В;  

C) M>C, вместо М<С; 

D) C:=M, вместо М:=С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


