
АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧА 
ТЕЛЕФОН 

 Задачата може да се реши като се използват два низа: s – входен низ (телефонен 

номер, в който има и букви) и ss – изходен низ (нормален телефонен номер), като в 

началото ss е празен низ. Всеки символ от входния низ s[i] се проверява:  

- ако е цифра или “-“  се долепя в ss;  

- ако е буква, се търси съответната цифра от таблицата,  и се долепя в ss 

цифрата, но като символна константа. 

Полученият низ ss е търсения телефонен номер. 

Автор: Кинка Кирилова-Лупанова 
 



АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Целта е тази задача да се реши с едно обхождане на последователността от 

измерени часови температури. Температурите могат да бъдат прочетени в масив, но 

решението, което се предлага не използва масив. И с масив, и без масив, подходът, 

който се предлага, е да се помни какъв е бил типът на периода, който е вървял до 

предходното денонощие (на захлаждане, на затопляне или с постоянна температура), да 

се изчисли средната температура за текущото денонощие и тази средна температура да 

се сравни със средната температура за предходното денонощие. Ако сравнението 

покаже, че типът на периода не се променя, то се преминава към следващо денонощие. 

Ако типът се променя, то се добавя 1 към брояча на периодите за новия тип и се 

променя типът на текущия период. В началото трябва да се определи типът на първия 

период, като се пресметнат и сравнят средните температури за първите две денонощия. 

 

Автор: Руско Шиков 



АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧА 
ДЕЛИМОСТ 

Числото, за което се интересуваме дали се дели на 2, 3 и 5, може да съдържа до 

2011 цифри. Поради тази причина n трябва да се въведе като последователност от 

символи. Проверката дали числото се дели на 2, 3 и 5 извършваме с познатите от 

математиката признаци за делимост на 2, 3 и 5: 

Едно число се дели на 2 тогава и само тогава, когато цифрата на единиците му се 

дели на 2. 

Едно число се дели на 3 тогава и само тогава, когато сумата от цифрите му се 

дели на 3. 

Едно число се дели на 5 тогава и само тогава, когато цифрата на единиците му се 

дели на 5. 

 

Реализация на програмата: 
 
#include <iostream> 

#include <string> 

using namespace std; 
int main() 
{ 
  string n; 
  int len, s = 0; 
  cin >> n; 
  len = n.size(); 
  if ( (n[len-1] - '0') % 2 == 0) cout << "1 "; 
  else cout << "0 "; 
  for (int i = 0; i < len; i++) 
    s += n[i] - '0'; 
  if (s % 3 == 0) cout << "1 "; 
  else cout << "0 "; 
  if ( (n[len-1] - '0') % 5 == 0) cout << "1\n"; 
  else cout << "0\n"; 
  return 0; 
} 

 

Автор: Младен Манев 


