
НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА 

Общински кръг 

22 януари 2011 г. 

Група D, 6 клас 

Задача D1. ТЕЛЕФОН 

Автор: Кинка Кирилова-Лупанова 

 За улеснение при запомняне на телефонен номер 

често цифрите се заменят с букви. На клавиатурата на 

всички съвременни телефони има съответстващи 

означения, които помагат да се наберат такива номера.  

 

Букви 

AB

C 
DEF GHI JKL 

MN

O 

PQR

S 

TU

V 
WXYZ 

Цифра 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Напишете програма telephone, която превежда 

телефонен номер с букви в нормалния (обичайния) номер от цифри, с който сме 

свикнали.  

Вход 

От първия ред на стандартния вход се въвежда един низ, представляващ 

телефонен номер. Низът се състои от главни латински букви, цифри и символа '-' 

(минус).  

Изход 

На един ред на стандартния изход програмата трябва да изведе нормалния 

телефонен номер, заменяйки буквите с цифри, по указаната по горе таблица.  

        Ограничения 

        3 ≤ дължина на входния низ ≤ 30 символа 

        Пример 

        Вход 

   1-888-SHOP-IBM 

        Изход 

        1-888-7467-426 

   

 

 



НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА 

Общински кръг 

22 януари 2011 г. 

Група D, 6 клас 

Задача D2. ДЕЛИМОСТ 

Автор: Младен Манев 

Напишете програма div, която определя дали дадено цяло положително 

число n се дели на 2, 3 и 5. 

Вход 

От един ред на стандартния вход се въвежда цялото число n, което съдържа 

най-много 2011 цифри. 

Изход 

На един ред на стандартния изход програмата трябва да изведе три числа, 

разделени с интервали. Ако n се дели на 2, първото число трябва да е 1, а ако не се 

дели на 2 – 0. Ако n се дели на 3, второто число трябва да е 1, а ако не се дели на 3 – 

0. Ако n се дели на 5, третото число трябва да е 1, а ако не се дели на 5 – 0. 

Примери 

Пример 1     Пример 2 

Вход      Вход 

12       123451234512345 

Изход      Изход 

1 1 0     0 1 1 
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Задача D3. ТЕМПЕРАТУРА 

Автор: Руско Шиков 

В една метеорологичната станция измерват и записват температурата на въздуха 

като цяло число градуси четири пъти в денонощието – в 3 часа, в 9 часа, в 15 часа и в 

21 часа. Когато метеоролозите разглеждат записаните температури за последните N 

денонощия, те определят средната температура за всяко денонощие като цялата част 

на  средното аритметично на измерените четири температури през денонощието. 

След това анализират изчислените средни денонощни температури, като казват, че: 

- е имало период на захлаждане, ако няколко последователни денонощия 

средната температура непрекъснато се е понижавала, като броят на тези 

последователни денонощия не може да бъде увеличен; 

- е имало период на затопляне, ако няколко последователни денонощия средната 

температура непрекъснато се е увеличавала, като броят на тези последователни 

денонощия не може да бъде увеличен; 

- е имало период с постоянна температура, ако няколко последователни 

денонощия средната температура е била една и съща, като броят на тези 

последователни денонощия не може да бъде увеличен. 

Напишете програма temperature, която, по данните за измерените температури 

през последните N денонощия, определя броя на периодите на захлаждане, на 

затопляне и на тези с постоянна температура. 

Вход 

От първия ред на стандартния вход се въвежда едно цяло, положително число N 

– брой на денонощията, през които са правени измерванията. Следват N реда,  всеки 

от които съдържа по 4 цели числа, разделени с по един интервал – измерените 

температури в 3, 9, 15 и 21 часа на първото, второто и т.н.....N-тото денонощие. 

Изход 

 На един ред на стандартния изход програмата трябва да изведе три 

неотрицателни числа, разделени с по един интервал – брой на периодите на 

захлаждане, брой на периодите на затопляне и брой на периодите с постоянна 

температура.  

        Ограничения 

        3 ≤ N ≤ 365, –20°≤ измерена часова температура≤50°        

        Пример 

        Вход        Изход 

   6         1 2 1 

2 5 8 6 

4 7 9 8 

6 8 8 7 

4 3 3 1 

0 -1 -1 -2 

-2 2 3 3  

 Обяснение на примера: Средните температури за шестте денонощия (като цели 

числа) са: 5, 7, 7, 2, -1 и 1 градуса. Първо и второ денонощие е налице период на 

затопляне, второ и трето – период с постоянна температура, трето, четвърто и пето – 

период на захлаждане, а пето и шесто – отново период на затопляне.  


