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Група B, 9 – 10 клас 

 

Задача B1. ИВЕТ ЛАЛОВА ☺☺☺☺ 

Автор: Евгений Василев 

Лекоатлетическата писта на стадиона е с овална форма и има 8 съседни еднакво 

широки коридори за бягане. Според правилата в леката атлетика дължината на всеки 

коридор се мери по линия минаваща през коридора и отстояща на 10 cm от вътрешната 

му страна. Напишете програма ivet, която чете от стандартния вход дължините L1 и 

L8 (0< L 1< L8 ≤ 1000) съответно на най-вътрешния и най-външния коридор на пистата и 

извежда на един ред на стандартния изход широчината на коридора с точност 0,001. 

Пример 

 

Вход 

400 452.5 

Изход 

1.194 
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Задача B2. НАЧУПЕНА ЛИНИЯ 

Автор: Стоян Капралов 

В равнината са дадени n точки. Напишете програма line, която намира 

дължината на най-късата начупена линия, съставена само от хоризонтални и 

вертикални отсечки, минаваща през всяка от дадените точки. На първия ред на 

стандартния вход е дадено числото n (1< n < 10), а на следващите  n  реда са дадени по 

две цели числа x  и  y – координатите на поредната точка (0< x, y < 10). Резултатът да се 

изведе на стандартния изход. 

Пример 

Вход 

3 

1 2 

2 6 

5 2 

Изход 

9 

 

Обяснение  

Минималната възможна дължина е 9.  

Линията (2,6) – (2,2) – (1,2) – (5,2) е едно възможно решение, за което тази 

дължина се достига.  
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Задача B3. ЯБЪЛКИ 

Автор: Младен Манев 

Иванчо е закупил огромно количество ябълки и трябва да ги продаде възможно 

най-бързо, за да не се развалят. За целта той е измислил примамлива оферта: 

• Ако заплатите 1 лев, ще получите 1 кг ябълки; 

• Ако заплатите 2 лева, ще получите 2 кг ябълки; 

• Ако заплатите 3n  лева, ще получите 3 пъти повече ябълки, отколкото, ако 

заплатите n  лева и още 1 кг; 

• Ако заплатите 3 1n + лева, ще получите толкова ябълки, колкото, ако 

заплатите 3n  лева и още 1 кг; 

• Ако заплатите 3 2n + лева, ще получите толкова ябълки, колкото, ако 

заплатите 3n  лева и още 2 кг.  

Навсякъде в офертата n е цяло положително число. 

 

Иванчо обаче е затруднен с бързото пресмятане на количеството ябълки, които 

трябва да даде на клиент, който иска да закупи ябълки за x лева и моли да напишете 

програма apple, която да решава тази задача. 

Вход 

От един ред на стандартния вход се въвежда x (0 < x < 100 000 000). 

Изход 

На един ред на стандартния изход програмата трябва да изведе колко килограма 

ябълки трябва да даде Иванчо на клиент, който му е заплатил x лева. 

Пример 

Вход 

10 

Изход 

14 

Оценяване 

В 70% от тестовете 1000x < . 

 


