Предварителен кандидатстудентски изпит по информатика,
Пловдивски университет – 9 юни 2006 г., вариант 2
I. ЗАДАЧА
Съставете програмна система за обслужване на търговската дейност на аптека, съдържаща сведения
за лекарствата (до 1 000), продавани в аптеката. За всяко лекарство трябва да се поддържа следната
информация: уникално име (знаков низ до 40 знака), странични ефекти (знаков низ до 80 знака,
съдържащ имената на страничните ефекти, разделени със запетая), количествена наличност в склада
на аптеката (цяло число), единична цена на лекарството (положително число с до 2 цифри в
дробната част).
1. Въведете и контролирайте цяло число N, определящо броя на наличните лекарства в аптеката.
След това въведете описанието на N-те налични лекарства, контролирайки уникалността на имената
им. Игнорирайте некоректните данни..
2. Отпечатайте списък на наличните в склада лекарства, съдържащ име, количество и стойност
(количество ? единична цена) на лекарството. Списъкът трябва да бъде подреден по намаляване на
единичната цена, а при равни цени – по азбучен ред на името на лекарството.
3. Определете и изведете средната единична цена на лекарствата, в чиито странични ефекти
присъства думата „главоболие“. Отпечатайте списък с имената на лекарствата чиято единична цена
се различава с до 10% от намерената цена.
4. Определете лекарството с най-висока стойност сред лекарствата, в чието име буквата „а“ („А“) се
среща от 4 до 6 пъти, и отпечатайте неговото име, количество и единична цена (в случай на няколко
лекарства списъкът трябва да бъде подреден по азбучен ред на името на лекарството).
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. Кое от изброените не е периферно устройство на компютър?
а) дигитайзер;
б) дънна платка;
в) трекбол;
г) четец от компакт дискове.
2. Кое от посочените разширения в името на файл подсказва, че съдържанието на този файл не
може да се третира като обикновен текст?
а) .doc;
б) .pas;
в) .cpp;
г) .txt.
3. Разликата на шестнадесетичното число CA7 и осмичното число 2754, записана в десетична
бройна система, е:
а) 1 032;
б) 1 720;
в) 1 723;
г) 3 730.
4. Подпрограма, която съдържа цикъл, се нарича:
а) адитивна;
б) итеративна;
в) релационна;
г) комутативна.
5. Програма калкулатор на MSWindows се причислява към:
а) системния софтуер;
file:///C|/Documents and Settings/angel/Desktop/ПДФ-с/i_2006_1.htm[25.1.2009 г. 12:11:18]

б) средите за програмиране;
в) приложния софтуер;
г) софтуера за развлечения.
6. Един компютър може да бъде заразен от вирус чрез използване:
а) на мишката му от болен потребител;
б) на печатащото му устройство;
в) от потребител с вирусно заболяване;
г) на връзка с Интернет.
7. Потребител, притежаващ свободен програмен продукт (freeware), може:
а) да продава този продукт на други потребители;
б) да предоставя този продукт на други потребители;
в) да продава части от продукта на други потребители;
г) да използва продукта, но само след като заплати лицензна такса.
8. Следващата буква в редицата я, ф, м, а, м, ... е:
а) а;
б) щ;
в) т;
г) ю.
9. Използването на двоична позиционна бройна система за представяне на числата в електронно
изчислително устройство е идея на:
а) Джон фон Нойман;
б) Джон Мокли;
в) Джон Атанасов;
г) Джон Екерт.
10. Свойството „масовост“ на компютърните алгоритми означава, че те:
а) се използват масово в живота на съвременните хора;
б) се записват чрез огромен масив от текст;
в) служат за решаване на цял клас от еднотипни задачи;
г) са продукт на масовата култура.
11. Как се нарича наборът от правила, по които комуникират компютрите в мрежата?
а) тип медия;
б) байт;
в) протокол;
г) топология.
12. Относително адресиране на клетка във формулите на електронна таблица означава, че:
а) клетката има специфично относително тегло в написаната формула;
б) името на клетката ще бъде променено при копиране на формулата в друга клетка;
в) клетката се отнася към основната идея на потребителя на таблицата;
г) формулата е отнесена от мислите на потребителя на таблицата.
13. Повечето компресиращи програми осигуряват възможност за:
а) създаване на поддържащи копия (backup) на данните;
б) намаляване на размера на съхраняваните данни;
в) всички изброени;
г) запис на данните върху множество от носители.
14. За да умножим едно число, записано в двоична бройна система, по две е достатъчно да:
а) допишем единица в ляво на числото;
б) допишем нула в дясно от числото;
в) заменим всички единици с двойки;
г) сменим нулите с единици и обратно – единиците с нули.
15. Разликата на две положителни числа е 20, а 30% от първото число е с 3 по-малко от 45% от
второто число. Каква е сумата на тези две числа?
а) 110;
б) 120;
в) 130;
г) 140.
16. Кой от изброените e-mail адреси е неправилен синтактически:
а) User%20Name@example.com ;
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б) User.Name@example.com ;
в) User Name@example.com ;
г) UserName@example.com .
17. В стек последователно са постъпили елементи със стойности: 12, 4,–5, 0, 3, 8 и 15. От този стек
се изваждат последователно пет елемента. Каква стойност има елементът под върха на стека след
това изваждане?
а) 15;
б) 8;
в) 12;
г) няма такъв елемент.
18. Колко от осмичните цифри 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 са необходими за записване на числа, които са
точна степен на числото 2?
а) 3;
б) 4;
в) 5;
г) 8.
19. Коя от изброените преносни среди има най-високи скоростни характеристики?
а) оптично влакно;
б) тънък коаксиален кабел;
в) неекранирана усукана двойка;
г) екранирана усукана двойка.
20. Внезапната загуба на захранващото напрежение на компютър е опасна за:
а) операционната система;
б) данните, които се помнят временно, в неговата оперативна памет;
в) здравето на потребителя;
г) периферните устройства на този компютър.

Указания към теста.
Верен е само един от предложените към всеки въпрос четири отговора. Отбележете го с y в
допълнителния лист за отговори.
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