
АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧА 
ОТСЕЧКИ 

 След въвеждане на координатите на краищата на отсечките, те се разместват 

така, че a < b и c < d. След това се прави още едно разместване, което да осигури, че 

десният край на втората отсечка е по-голям или равен на десния край на първата 

отсечка, т.е. b ≤ d.  След като сме осигурили тази наредба, остава да разгледаме 3 

случая за разположението на c спрямо краищата a и b, като се вижда от приложената 

програма: 
 

#include<iostream> 

using namespace std; 

 

int a,b,c,d,r; 

 

int main() 

{ 

  cin >> a >> b >> c >> d; 

  if(b<a) swap(a,b); 

  if(d<c) swap(c,d); 

  if(d<b) {swap(a,c); swap(b,d);} 

 

   if(c>b) r=-1; 

   else if(c<a) r=b-a; 

   else r=b-c; 

 

  cout << r << endl; 

} 

Автор: Емил Келеведжиев 



АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧА 
ТАБЛИЦА 

 Решение 1: Без използване на масив, едновренно с въвеждането на поредния 

елемент от таблицата, се актуализира номерът му, и ако този номер се дели на k, 

стойността се натрупва в сумата s. 

 

#include<iostream> 

using namespace std; 

 

int m, n, k, v, c=0, s=0; 

 

int main() 

{ 

  cin >> m >> n >> k; 

  for(int i=1;i<=m;i++) 

  for(int j=1;j<=n;j++) 

   { cin >> v; c++; 

     if(c%k==0) s += v; 

   } 

  cout << s << endl; 

 

} 

 

Решение 2: Използва се структура cell с две полета, във всяко от които се записват 

стойността на клетка от таблицата и нейния номер. Така лесно се обхожда таблицата, 

проверява се дали полето, където е записан номера на клетката е кратно на К . Ако е 

така, полето със стойността на клетката се добавя към променливата s, в която се 

пресмята търсената сума. 

  

#include <iostream> 

using namespace std; 

const int max_n=101; 

const int max_m=101; 

struct cell 

{ int value; 

  int number; 

}a[max_m][max_n]; 

int main() 

{ int p=1, s=0, m, n, k; 

  cin>>m>>n>>k; 

  for(int i=1;i<=m; i++) 

   for( int j=1;j<=n;j++) 

   { cin>>a[i][j].value; 

     a[i][j].number = p; 

     p++; 

   } 

  for(int i=1;i<=m; i++) 

   for( int j=1;j<=n;j++) 

   { if( a[i][j].number%k==0)  



     s+=a[i][j].value; 

   } 

    

   cout<<s<<endl; 

} 

 

 

Решение 3: Използва се едномерен масив b, в който се записват номерата на 

клетки. Както в Решение 1 се обхожда таблицата по редове и се проверява дали номера, 

записан в масива b е кратен на К. Ако е така, стойността на съответния елемент от 

таблицата се добавя към сумата s. 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

const int max_n=101; 

const int max_m=101; 

int a[max_m][max_n]; 

int b[max_m*max_n]; 

int main() 

{ int p=1, s=0, m, n, k; 

  cin>>m>>n>>k; 

  for(int i=1;i<=m; i++) 

   for( int j=1;j<=n;j++) 

   { cin>>a[i][j]; 

     b[p] = p; 

     p++; 

   } 

   p=1; 

  for(int i=1;i<=m; i++) 

   for( int j=1;j<=n;j++) 

   { if( b[p]%k==0)  

     s+=a[i][j]; 

     p++; 

   } 

    

   cout<<s<<endl; 

} 

 

Автор: Емил Келеведжиев 



АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧА 
КРЪГЛИ ЧИСЛА 

Можем да забележим, че „кръглите” числа всъщност са двоични числа, в които 

цифрата 1 е заменена с цифрата 6. K-тото число в редицата от двоични числа (М) се 

различава с 1 от числото K, т.е. K=М+1 (заради нулата в началото). Ето защо, 

програмата трябва да изпълнява следните действия: пресмятане на М=K-1, 

преобразуване на М в двоична бройна система и замяна на всички единици с цифрата 6: 

 

#include<iostream> 

using namespace std; 

 

int k, m; 

long long st=1, res=0; 

 

int main() 

{ 

cin>>k; 

m=k-1; 

while (m!=0)  

{ 

res+=6*st*(m%2); 

st*=10; m/=2; 

} 

cout<<res<<endl; 

} 

Автор: Каталина Григорова 


