ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Кандидатстудентски изпит по информатика
09.06.2005 г.
ЗАДАЧА
Да се състави компютърна програма за обработка на данните от проведени разговори в международна
телекомуникационна компания. Компанията работи със следните 3 групи клиенти: група А – от Англия, група
Б – от Германия, група В – от Франция. Kой клиент към коя група принадлежи зависи от номера на телефона
му. За групите А, Б и В телефоните започват съответно с +44, +49 и +33. Форматът на телефонните номера е
+ХХХХХХХХХХХХ (т. е. започва със знака + и има още 12 не непременно еднакви цифри). Счита се, че
всеки клиент има само един телефонен номер.
А) Да се въведе и контролира броят N на всички клиенти (10<=N<=50).
За всеки клиент да се въведе следната информация:
– телефонен номер: в един низ с дължина 13 знака;
– име, презиме и фамилия: в един низ, не по-дълъг от 35 знака, в който имената са разделени с точно
един интервал;
– брой проведени разговори: цяло число в интервала [0;100];
– за всеки отделен разговор: шест цели числа, представляващи съответно начални и крайни час, минута
и секунда. Един разговор продължава не повече от 15 минути.
Б) Да се изведе списък на всички клиенти, подредени по телефонен номер в нарастващ ред, като за всеки
клиент се извежда: телефонен номер; общо време проведени разговори; фамилия, инициал на презимето, име,
разделени с по два интервала. Инициалите са първата буква на съответното име, последвана от точка.
ПРИМЕР: за клиент с номер +441234567890, който има 1 час 32 минути и 15 секунди проведени разговори и с
име Игнат Янев Стоилов да се изведе:
+441234567890 1:32,15 Стоилов Я. Игнат
В) Да се изведе списък на клиентите, подредени в низходящ ред по общото си време проведени разговори,
като при равно общо време проведени разговори клиентите се подреждат по азбучен ред на съответната си
група (А, Б или В).
Г) Да се въведе брой минути M – цяло число в интервала [5;906]. Да се изведе списък на всички клиенти,
чието общо време проведени разговори е по-малко от M.
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.
ТЕСТ
1) Кое от изброените устройства е периферно:
а) дигитайзер;
б) мрежова карта;
в) звукова карта;
г) дисков контролер.
2) 71680 MВ са равни на:
а) 7 GВ; б) 7 TВ; в) 70 GB; г) 70 KВ.
3) Сборът на двоичните числа 111000111 и 111000101, превърнат в десетична бройна система, е:
а) 932; б) 908; в) 862; г) 906.
4) Кое от посочените файлови разширения не е прието за именуване на текстов файл:
а) .exe; б) .doc; в) .rtf; г) .txt.
5) За кой от изброените продукти не е необходим лиценз?
а) Borland Pascal 7.0; б) MS Office 97; в) Windows 98; г) Free Pascal.
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6) Кой е формулирал основните принципи за работата на съвременните компютри?
а) Джон Атанасов; б) Джон Мокли; в) Джон Фон Нойман; г) Джон Екерт.
7) За представянето на информация пред публика чрез компютърни системи са необходими: компютър, екран
и …?
а) принтер; б) DVD; в) видеомагнетофон; г) проектор.
8) В един стек последователно са постъпили числовите елементи: 5, -4, 8, -2, 9, 0, 7, -6, -1, 3. От стека се
изваждат последователно четири елемента. Последният изваден елемент е:
а) 9; б) 7; в) -2; г) 8.
9) Компютърът не може да бъде заразен с вирус:
а) от потребителя, който работи на компютъра;
б) чрез електронна поща;
в) чрез посещаване на интернет страници;
г) чрез стартиране на програми.
10) С MS Word for Windows може:
а) да се форматира текст;
б) да се създават таблици;
в) да се редактира текст;
г) всички изброени.
11) Скоростта на обмен на информация се измерва в:
а) bits per second; б) bits; в) bytes per minute; г) bytes per hour.
12) Изчисленията в електронни таблици се извършват чрез:
а) диаграми; б) масиви; в) формули; г) числа.
13) Кое от изброените не е СУБД:
а) MS Access; б) MS SQL Server 2000; в) MS Windows Server 2003;г) Oracle.
14) Кое от изброените не е интернет протокол:
а) FTP; б) SQL; в) SMTP; г) нито едно от изброените.
15) Коя от посочените програми не е браузър:
а) Netscape Navigator; б) Mozila Firefox; в) Internet Explorer; г) Microsoft Outlook.
16) Цифрите в сумата на две последователни цели числа съвпадат с цифрите на по-голямото от тях. На
колко е равна сумата на тези две числа?
а) 67; б) 95; в) 84; г) 73.
17) Кое е следващото число в редицата: 1, 9, 19, 31, 51, ...?
а) 81; б) 79; в) 96; г) 71.
18) Имате на разположение везни с 2 блюда. Колко най-малко тежести са необходими за да могат да се
прeтеглят предмети с тегло цяло число от 1 до 31 грама включително?
а) 4; б) 16; в) 8; г) 2.
19) В един клас има 30 ученика, от които 12 играят футбол, 14 – аеробика и 13 –тенис. Ако тези, които
играят футбол не играят аеробика, но 5 от тях изграят и тенис, то определете колко ученици играят
аеробика и тенис?
а) 16; б) 4; в) 8; г) 7.
20) Кое е следващото число в редицата: 101, 12, 11, 10, 5, ...?
а) 9; б) 4; в) 5; г) 2.
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