Кандидатстудентски изпит по информатика, 2003 г. – Пловдивски университет
I. ЗАДАЧА
Да се състави компютърна програма за информационно обслужване на училищна библиотека. В
библиотеката има до 5000 различни книги и от всяка книга има до 50 екземпляра.
А) Да се въведе и контролира, броят N на всички книги в библиотеката (3<=N<=5000).
За всяка книга да се въведе следната информация:
- сигнатурен номер: 1, 2, 3, ..., N;
- заглавие: низ не по дълъг от 100 знака;
- имена на автора: име, презиме и фамилия в един низ, не по-дълъг от 80 знака, в който имената са
разделени с точно един интервал;
- единична цена: реално число в интервала [1.00;99.99] ;
- брой закупени екземпляри: цяло число в интервала [1;50].
Б) Да се изведе списък на всички книги в библиотеката, подреден по сигнатурен номер, като за всяка книга
се извежда: сигнатурен номер, заглавие, име на автора във вида: фамилия, инициали на името и
презимето, единична цена, брой екземпляри, общата сума заплатена за тези екземпляри, разделени с по
един интервал. Инициалите са първата буква на съответното име, последвана от точка. Например за
книгата със сигнатурен номер 36, заглавие Под игото, автор Иван Минчов Вазов, единична цена 3.52 лв., от
която са закупени 30 екземпляра да се изведе:
36 Под игото Вазов И.М. 3.52 30 105.60
В) Да се изведе списък на книгите, подредени в низходящ ред на общата сума заплатена за всички
екземпляри от съответната книга. Ако има книги с една и съща обща сума, по-напред в списъка да се
постави тази, която е с по-малък сигнатурен номер;
Г) Да се пресметне и изведе средно аритметичната единична цена S на книгите от библиотеката
(средно-аритметичното число на единичните цени). Да се изведе и списък на всички автори, които имат
поне три книги с единични цени по-големи от S.

Указание към задачата.

При решаване на задачата по програмиране трябва:
а) да се опише словесно използвания алгоритъм;
б) да се опише на хартия решението на задачата на един от следните езици за програмиране: Pascal, C, C++,
Basic;
в) да се коментира написаният текст на програмата като се посочи предназначението на основните променливи
и структури от данни, и използваните процедури и функции.
II. ТЕСТ
1. Четирите основни информационн дейности, които могат да се извършват с информация, са:
а) възпроизвеждане, комбиниране, запазване, репродуциране;
б) изменение, разчитане, кодиране, запазване;
в) събиране, преработване, съхранение, разспространение;
г) преработване, възпроизвеждане, променяне, комбиниране.
2. 3072 КВ са равни на :
а) 30 МВ; б) 3 GВ; в)3 МB; г) 30 TВ.
3. Сборът на двоичните числа: 11101101 + 11001, превърнат в десетична бройна система е:
а) 260; б) 278; в) 252; г) 262.
4. Предаването на данни в една компютърна мрежа се регламентира от специални правила, наречени:
а) мрежови протоколи;
б) мрежови адаптери;
в) мрежови операционни системи;
г) базов софтуер.
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5. Към периферните устройства на компютъра спада:
а) централният процесор;
б) оперативната памет;
в) звуковата карта;
г) принтерът.
6. Правилата определящи кои последователности от знакове на азбуката на език за програмиране са
допустими езикови конструкции, се наричат:
а) семантични; б) синтактични; в) канонични; г) релационни.
7. Функция, която при своето изпълнение директно или косвено активира себе си, се нарича:
а) рекурсивна; б) адитивна; в) релативна; г) комуникативна.
8. В стек последователно са постъпили елементите: 12, 4, -5, 0, 3, 8, 15. От стека се изваждат
последователно пет елемента. Последният изваден елемент е:
а) 3; б) 0; в) -5; г) 15.
9. Повечето компютърни вируси поразяват:
а) потребителя, който работи на компютъра;
б) апаратната част на компютърната система;
в) магнитни носители на информация;
г) програми и файлове с данни.
10. Съхраняването е основна дейност при изграждането на един компютърен документ, свързана с:
а) отпечатването му върху хартиен носител;
б) проверката му за граматични и стилистични грешки;
в) промяна на вида му, като се използват специализирани средства на текстообработващата система.
г) запазване на текста върху магнитен носител;
11. При векторната графика изображението се изгражда от:
а) точки оцветени по различен начин;
б) множество от обекти ,изградени от вектори;
в) цветове и контури;
г) уравнения или системи уравнения;
12. При промяна на данните в електронна таблица, диаграмата, която ги онагледява графично:
а) не се променя;
б) отразява новите стийности, само ако изрично сме задали такава команда;
в) автоматично се променя;
г) ще се промени или не, в зависимост от типа на диаграмата;
13. Системите за управление на бази от данни са:
а) компютрите, чрез които се управлява базата от данни;
б) бази от данни, съхранени на електронен носител;
в) софтуерни системи, които се грижат за създаване, поддържане и експлоатация на базите от данни;
г) нито едно от посочените.
14. IP(Internet Protocol) адрес се нарича:
а) адресът, който еднозначно определя всеки потребител в Internet;
б) адресът, указващ пътя до даден Web възел в Internet;
в) цифровият адрес, който еднозначно определя всеки компютър в Internet;
г) e-mail адресът на потребител на електронна поща в Internet;
15. Електронната поща в Интернет е услуга, която се реализира посредством протокола:
а) SMTP
б) FTP
в) TELNET
г) IRC.
16. От девет златни монети една е фалшива (по-лека от станалите). Разполагате с аптекарски везни с две блюда, без тежести. С колко най-малко претегляния можете да определите фалшивата монета:
а) 9 б) 3 в) 2 г) 4.
17. В един от дванадесетте месеца на годината три понеделника са били на четна дата. Кой ден от
седмицата е бил първият ден на този месец:
а) понеделник; б) сряда; в) петък; г) неделя.
18. В курорта “Слънчев бряг” пристигнали 100 туристи. От тях 10 души не знаят нито немски език,
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нито френски. 75 знаят немски език и 83 знаят френски. Колко туристи знаят и френски и немски език:
а) 70; б) 68; в) 73; г)75;
19. Дадена е редицата от числа: 0, 8, 24, 48, 80, 120, ....Слведващото число е:
а) 160; б) 180; в) 168; г) 154;
20. Какъв минимален брой въпроси, на които може да се отговори само с “да” или “не”, е необходимо да
зададете на човек, чийто телефонен номер е деветцифрен, за да отгатнете този номер:
а) 7; б) 9; в) 512; г) 100000;
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