
АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧА 
ФИГУРА 

Първите два реда на фигурата винаги са едни и същи.  

В редовете с номера от 3 до n–1 има звездички в началото и в края, а в средата точки. 

Последният ред е само от звездички. 

 
#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int main()  

{ int n; 

  cin >> n; 

   

  cout << "*" << endl;    // Ред 1  

  cout << "* *" << endl;  // Ред 2 

   

  for(int i=3; i<=n-1; i++) 

  { cout << "*";                // Ред i, i=3,...,n-1 

    for(int j=2; j<=i-1; j++)   // Ред i 

      cout << " .";             // Ред i 

    cout << " *" << endl;       // Ред i 

  } 

   

  cout << "*";                  // Ред n 

  for(int j=2; j<=n; j++)       // Ред n 

    cout << " *";               // Ред n 

  cout << endl;                 // Ред n 

   

  return 0; 

} 

 

 

Автор: Донка Даракчиева 



АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧА 
РЕМОНТ 

 Първо трябва да се намери площта на стените на една класна стая. Стените имат 

форма на правоъгълник. Едната стена има лице - w*h м
2
, другата - l*h м

2
. Понеже 

две по две стените са еднакви, то площта за боядисване е  s=2*w*h+2*l*h. По 

условие с една кутия боя се боядисват 16 м
2
. Тогава като разделим площта s на 16 ще 

получим необходимия брой кутии боя. Ако при делението се получи остатък, то трябва 

да прибавим 1 към отговора, защото няма да стигне боята.  

 При изчисляването на s може да се получи число, което е в тип long long. 

Автор: Кинка Кирилова-Лупанова 

 

 

  

 

 



АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧА 
ЧИСЛО 

1.) Решение без използване на масив: 

Отделяме цифрите на числото N в четирите променливи c1, c2, c3, c4. 

 c4=n%10; 

 c1=n/1000; 

 a=n%1000; 

 c2=a/100; 

 a=a%100; 

 c3=a/10; 

Вземаме си една променлива k=0, която ще играе ролята на ключ. Проверяваме 

всяка цифра дали е просто число и ако намерим някоя, която не е, то k=1. 

К=0; 

if ((c1==2)||(c1==3)||(c1==5)||(c1==7)) 

    if ((c2==2)||(c2==3)||(c2==5)||(c2==7))  

      if ((c3==2)||(c3==3)||(c3==5)||(c3==7))  

         if ((c4==2)||(c4==3)||(c4==5)||(c4==7)) k=1; 

Проверяваме стойността на k. Ако k=0, пресмятаме произведението на c1, c2, 

c3 и c4. Ако k=1, пресмятаме сумата c1+c2+c3+c4. 

 

2.) Решение с използване на масив: 

Отделяме цифрите на числото N в масива c. Вземаме си една променлива k=0, 

която ще играе ролята на ключ. Проверяваме всяка цифра дали е просто число и ако 

намерим някоя, която не е просто число, то k=1.Проверяваме стойността на k. Ако 

k=0, пресмятаме произведението на елементите на масива. Ако k=1, пресмятаме 

сумата на елементите на масива. 

Автор: Пламенка Христова 


