Кандидатстудентски изпит по информатика, 2004 г. – Пловдивски университет
I. ЗАДАЧА
Запаленият привърженик на играта “Стани богат” Компютко Всезнайков пази информация за въпросите.
Помогнете му като направите програма, в която:
А) Да се въведе и контролира броят N на всички въпроси (10<=N<=150). За всеки въпрос да се въведе
следната информация:
- текст на въпрос – един низ, не по-дълъг от 255 знака;
- сума за верен отговор на въпроса – цяло число в интервала [100;100000];
- възможни отговори – 4 низа до 20 знака всеки;
- верен отговор – една от буквите A, B, C, D;
- име на участник, отговарял на въпроса – име и фамилия в един низ, не по-дълъг от 30 знака;
- отговор на участника – една от буквите A, B, C, D или О (отказал се).

Правила на играта: Ако участникът е отговорил вярно на всички въпроси, включително и за последната сума от 100 000 лв., той я
печели. Иначе печели максималната сума, за която е дал верен отговор при положение, че се е отказал на следващата по-висока сума.
При грешен отговор печели последната “твърда” сума (0 лв, 500 лв. или 3000 лв.), за която е дал верен отговор. Например, ако даде
грешен отговор за 400 лв., не печели нищо. Ако даде грешен отговор за 2000 лв., печели 500. Ако пък даде грешен отговор за 50000 лв.,
печели 3000 лв.

Б) Да се изведе информацията за въпросите,подредена низходящо по суми, за които е играно, а при равни
суми – възходящо по име на участникът, който е играл за тях.
В) Да се изведат имената на участниците, спечелили максимална сума.
Г) Да се изведе списък с текстовете на въпросите и верния им отговор, както и броят на думите в текста на
всеки въпрос. За разделител между думите служи поне един интервал (шпация).
Указание към задачата. При решаване на задачата по програмиране трябва:
а) да се опише словесно използваният 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. Мониторът се свързва към:
а) звуковата карта;
б) видеокартата;
в) мрежовата карта;
г) твърдия диск.
2. 30 GВ са равни на :
а) 30000 MВ;
б) 3 TВ;
в) 30720 MB;
г) 30720 KВ.
3. Сборът на двоичните числа 11001101 и 11011, превърнат в десетична бройна система, е:
а) 216;
б) 208;
в) 262;
г) 232.
4. Съвкупността от данни, съхранени под общо име на магнитен носител, се нарича:
а) директория;
б) папка;
в) файл;
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г) байтове.
5. Как се наричат програмите, за които е позволено свободно да се копират, инсталират и
разпространяват?
а) freeware;
б) demoware;
в) dataware;
г) shareware.
6. Един от принципите на компютърната архитектура на Фон Нойман е
Информацията в компютъра се представя в:
а) осмична бройна система;
б) десетична бройна система;
в) шестнадесетична бройна система;
г) двоична бройна система.
7. Представянето на информация пред публика чрез компютърни системи се нарича:
а) анимация;
б) мултимедия;
в) презентация;
г) нито едно от посочените.
8. В един стек последователно са постъпили следните числови елементи: 2, 4, -6, 8, 0, 9, 7, 5,-3, 1. От
стека се изваждат последователно пет елемента. Предпоследният изваден елемент е:
а) 9;
б) 7;
в) -6;
г) 8.
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. Преди да се зададе команда за копиране на даден текст той трябва да бъде:
а) форматиран;
б) маркиран;
в) редактиран;
г) съхранен.
11. Разделителната способност се измерва в:
а) bits per second;
б) points;
в) dots per inch;
г) cm per inch.
12. При копиране на формула, в която участват клетки с относителни адреси:
а) резултатът ще се преизчисли за новите клетки;
б) ще се запази същата стойност;
в) резултатът зависи от конкретната програма за работа с електронни таблици;
г) резултатът зависи от използваната формула.
13. Данните в базите от данни се организират в таблици, между които се осъществяват връзки при:
а) йерархичния модел;
б) релационния модел;
в) мрежовия модел;
г) дървовидния модел.
14. При интернет-протокола:
а) се използва комутация на пакети;
б) данните се пренасят наведнъж;
в) се определят правилата за пренос на данни в локална мрежа;
г) нито едно от изброените.
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15. Прикрепеният файл към съобщение, изпратено по електронната поща, може да бъде:
а) само в html формат;
б) само текстов файл;
в) само графичен файл;
г) във всеки файлов формат.
16. Разстоянието между гарите А и В се изминава от влаковете за 7 часа. На всеки кръгъл час тръгва по
един влак в двете посоки. Колко влака ще срещне по време на пътуването си влак, движещ се от А към
В?
а) 7;
б) 15;
в) 14;
г) 8.
17. Коя е следващата дроб в редицата: 9/25, 16/8, 7/9, ...?
а) 2/1;
б) 4/6;
в) 3/5;
г) 7/8.
18. Колко от шестнадесетичните цифри 0,1,2,....,F са необходими да се запише в шестнадесетична
система число, което е степен на 2?
а)5;
б) 16;
в) 8;
г) 2.
19. Трима пътници във влака решили да пият бира по равно. Единият носел 5 бири, вторият – 3.
Третият не носел бира и дал 80 ст. Ако всички бири са с еднаква цена и третият е платил честно, колко
от неговите стотинки трябва да вземе вторият пътник?
а) 16;
б) 10;
в) 18;
г) 70.
20. Кое е следващото число в редицата: 110, 20, 12, 11, 10, 6, ...?
а) 2;
б) 6;
в) 4;
г) 5.
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