ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Кандидатстудентски изпит по информатика
20.07.2005 г.
ЗАДАЧА
Да се състави компютърна програма за обслужване на хотелска регистратура. Стаите, в които се настаняват
клиентите на хотела са три вида – за един човек (единична – не повече от един човек), за двама души (двойна
– не повече от двама души) и за трима души (тройна – не повече от трима души). Видът стая се определя от
нейния номер: за единичните той завършва на 0, 3, 7 или 8, за двойните – на 1, 4 или 9 и за тройните – на 2, 5
или 6. Известно е, че за всяко едно настаняване престоят на даден клиент не продължава повече от 15 дни.
А) Да се въведе и контролира броят N на всички клиенти, нощували в хотела (150<=N<=2000).
За всеки клиент да се въведе следната информация:
– име, презиме и фамилия: един низ, не по-дълъг от 45 знака, в който имената са разделени с точно един
интервал;
– ЕГН: един низ с дължина от 10 знака;
– населено място по постоянен адрес: един низ с дължина до 24 знака – град или село и името му,
разделени с точно един интервал (например: град Пловдив или село Белащица);
– номер на стаята, която последно е обитавал клиентът: цяло число в интервала [0;800];
– общ брой настанявания в хотела: цяло число в интервала [1;100];
– за всяко настаняване – начална и крайна дата (включително) на нощувка (въвеждат се ден, месец и
година): шест цели числа – за деня в интервала [1;31], а за месеца и годината съответно в [1;12] и [1990;2005].
Б) Да се изведе списък на всички клиенти, подреден във възходящ ред по номер на стая, като за всеки клиент
се извежда: номер на стая; вид стая (единична, двойна или тройна); общ период на престой (в брой дни) за
всички настанявания в хотела; инициал на името, инициал на презимето, фамилия; съкращение на населено
място (гр. за град или с. за село); първа и последна буква на името на населеното място, разделени с тире.
Инициалите са първата буква на съответното име, последвана от точка. Например за клиента, последно
настанен в стая № 103, с 65 нощувки в хотела, с име Асен Георгиев Станков, от гр. Пловдив, да се изведе:
103 единична 65 А. Г. Станков гр. П–в
В) Да се изведе списък на клиентите, подредени във възходящ ред по номер на стая, в която последно са
настанявани, като при един и същи номер на стая, клиентите се подреждат в низходящ ред на личното си
ЕГН.
Г) Да се намери и изведе S – средният общ период на престой (в брой дни за всички настанявания) на
клиентите в хотела. Да се изведат всички клиенти, чиито общ брой дни престой в хотела по време на
всичките им лични посещения е по-дълъг от S.
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, както и използваните процедури и функции.
ТЕСТ
1. UNIX/LINUX е:
а) многозадачна, многопотребителска операционна система;
б) еднозадачна, многопотребителска операционна система;
в) многозадачна, еднопотребителска операционна система;
г) еднозадачна, еднопотребителска операционна система.
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2. 8 MВ са равни на:
а) 8000 KВ; б) 8192 GВ; в) 8.220 байта; г) 8.210 байта.
3. Сборът на шестнайсетичните числа 1DB и 2BC, превърнат в десетична бройна система, е:
а) 488; б) 1940; в) 1175; г) 497.
4. LPT e означение на:
а) карта за връзка с монитор;
б) сериен порт (за връзка с клавиатура и др.);
в) паралелен порт (за връзка с принтер и др.);
г) адаптер за връзка с локална компютърна мрежа.
5. Кое от следните разширения е на файл в графичен формат?
а) mp3; б) csv; в) bmp; г) rtf.
6. Идеята за създаване на машина, която може самостоятелно да изпълнява зададен алгоритъм,
представен под формата на програма принадлежи на:
а) Джон Атанасов; б) Джон фон Нойман; в) Блез Паскал; г) Чарлз Бабидж.
7. Програма писана на език за програмиране от високо ниво може да се преведе на машинен език
посредством:
а) сървър; б) компилатор; в) маршрутизатор; г) концертратор.
8. В една опашка последователно са постъпили следните числови елементи: 2, 4, –6, 8, 0, 9, 7, 5,–3, 1. От
опашката се изваждат последователно пет елемента. Последният изваден елемент е:
а) 9; б) 7; в) 0; г) 8.
9. За кой език за програмиране е създаден първият транслатор?
а) Паскал; б) Алгол; в) Фортран; г) ПЛ/1.
10. В текстообработващата система MS WORD:
а) не могат да се създават таблици и диаграми;
б) могат да се създават таблици и диаграми;
в) могат да се създават таблици, но не и диаграми;
г) могат да се създават диаграми, но не и таблици.
11. Процесът, при който съдържанието на един компютърен документ се записва във формат, различен
от стандартния за програмата, с която е създаден, се нарича:
а) вграждане; б) свързване; в) експортиране; г) импортиране.
12. Устройствата от компютърната мрежа, които насочват пакетите по пътя им до крайния
получател, се наричат:
а) сървъри; б) метатърсачки; в) транслатори; г) маршрутизатори.
13. Заявка в базите от данни е:
а) именувани редове и колони;
б) формуляр, който се използва за попълване на данни;
в) извадка от наличните данни, отговарящи на определено условие;
г) извадка от данни, предназначена за отпечатване.
14. Ако в клетка от електронна таблица трябва да се изчисли стойността на математическия израз

то в реда за формули трябва да се напише следното:
а) –2^5*6+7/3^4–5^2;
б) (–2^5*6+7)/(3^4–5^2);
в) –2^(5*6+7)/3^(4–5^2);
г) (–2^5*6)+7/(3^4–5^2).
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15. В компютърната графика светлосин, пурпурен, жълт и черен са основните цветове, с които се
работи при цветовия модел:
а) RGB; б) CMYK; в) HSB; г) CIE.
16. Сборът от цифрите на дадено двуцифрено число е 12. Ако между цифрите на даденото число
запишем цифрата 0 и полученото число разделим на абсолютната стойност на разликата от
цифрите на даденото число, ще получим частно 201. Абсолютната стойност на разликата от
цифрите на даденото число е:
а) 2; б) 3; в) 4; г) 6.
17. Кое е следващото число в редицата: 2, 14, 38, 86 ...?
а) 172; б) 182; в) 192; г) 124.
18. Какъв е минималният брой битове, с които може да се посочи местоположение на шахматна фигура
върху стандартна шахматна дъска (8х8)?
а) 8; б) 16; в) 4; г) 6.
19. Всички първокурсници във ФМИ знаят поне един от трите езика: английски, немски, френски. От
тях 120 знаят английски, 50 – немски, 30 – френски. От говорещите английски 10 знаят немски и 5
–френски От говорещите френски 6 знаят немски. Четири първокурсника от изброените говорят и
трите езика. Колко първокурсници има във ФМИ?
а) 179; б) 183; в) 175; г) Нито едно от посочените.
20. Колко различни шестбуквени пароли могат да се получат посредством разместване на буквите в
думата MAMMAL?
а) 20; б) 60; в) 120; г) 30.
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