
Информатика 10. клас ИУЧ 
Решение на задачите от миналата седмица 

Задача 1. 
Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата естествено число n. Програмата да изчислява и 

извежда: 

а) сумата на всички цели числа от 1 до n. 

Примерен вход: 5 Примерен изход: 15 

б) произведението на всички цели числа от 1 до n  

(n!=1*2*3...*n се нарича n факториел) 

Примерен вход: 5 Примерен изход: 120 

 

Коментар по задачата: 

а) Използват се две променливи – една за естественото число, което ще се въвежда от клавиатурата, другата 

за сумата. Задава се първоначална стойност за сумата 0, тъй като всяко число събрано с 0 не се променя. 

ред 5 – деклариране на целочислените променливи  n и sum, инициализиране на променливата sum=0; 

ред 6 – оператор за изход (изписва на екрана n=); 

ред 7 – оператор за вход (за въвеждане от клавиатурата стойност за n); 

ред 9 – оператор за цикъл for  

int i=0 – задава първоначалната стойностна променливата за цикъла; 

 i<=n – условие за излизане от цикъла; 

i++ – корекция на стойността на променливата за цикъла (i++  i=i+1) 

ред 10 – на променливата sum се присвоява нова стойност (sum=sum+i) 

ред 11 – оператор за изход (извежда на екрана стойността на sum) 

б) Решението е аналогично на а). Разликата е тази, че вместо променливата sum се инициализира 

променливата fact=1. Началната стойност на тази поменлива е 1, тъй като всяко число умножено по 1 е равно 

на същото число. 

ред 10 – на променливата fact се присвоява нова стойност(fact*=i  fact = fact*i) 

И в двата случая от цикъла се излиза, когато i достигне стойността на n. 

Задача 2. Да се състави програма, която въвежда от 

клавиатурата естествено число к. Програмата да извежда 

всички трицифрени числа, сумата от цифрите на които е 

равна на числото к. 

ред 8 – при цикъла се обхождат числата от 100 до 999, 

като на всяка итерация се увеличават с 1 

(int i=100; i<1000; i++) 

ред 10 – на сумата се присвоява стойността на 

единиците; 

ред 11 – към сумата се добавя цифрата на десетиците; 

ред 12 – към сумата се добавя цифрата на стотиците; 

ред 13 – прави се проверка дали сумата на цифрите е 

равна на въведеното число и се извежда съответното 

трицифрено число. 



Задача 3. 

Да се състави програма, която намира и извежда всички трицифрени числа, които нямат в записа цифра нула 

и са кратни на всяка своя цифра. 

Коментар по задачата 

Тъй като в задачата не се изисква 

въвеждане на число от клавиатурата, не се 

налага деклариране на променлива за 

такова число.  

ред 5 – за реализация на обхождането на 

трицифрените числа се използва цикъл 

for, който обхожда интервала от 100 до 

999 (i<1000). 

ред 6 – условен оператор if – проверява дали цифрата на единиците е различна от нула (i%10!=0) и (&&) дали 

трицифреното число i е кратно на цифрата на единиците /дали числото се дели на цифрата на единиците без 

остатък/ (i%10(i%10)==0); 

ред 7 – прави се същата проверка с цифрата на десетиците; 

ред 8 – проверката е за цифрите на стотиците; 

ред 9 – извежда текущото трицифрено число, отговарящо на горните условия (i) и интервал ″ ″, за да бъдат 

отделени числата, тъй като ще се извеждат на един ред. 

Задачи за самостоятелна работа 
Задача 1. 
Да се състави програма, която извежда на екрана всички четирицифрени числа, сумата от цифрите 

на които е двуцифрено четно число. 

Упътване: Чрез непосредствена проверка на всички четирицифрени числа могат да бъдат 

открити тези, които отговарят на зададеното условие (четните числа се делят на 2 без 

остатък, а за да е двуцифена сумата трябва да е по-голяма от 9). 

Задача 2.  
Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата целите числа m и n (m<n). Програмата да 
извежда всички числа в интервала [m,n],които са кратни на 5. 
Упътване: Последователно се разглежда всяко число от интервала [m,n] и ако то е кратно на 5, 
се извежда на монитора (едно число е кратно на 5 тогава, когато при целочислено деление на 5 
остатъкът е 0) 

Задача 3. 
Да се състави прогрма, която въвежда от клавиатурата петцифрено естесествено число к и го 

извежда в обратен ред на цифрите му. 

Упътване: За решението на задачата използвайте следния алгоритъм: 

1. Последната цифра на к се отделя като остатък при деление на к с 10 и се извежда на екрана. 

2. Посредством целочислено деление на к с 10 се получава нова стойност на к, която има една 

цифра по-малко. 

3. Предните действия се повтарят 5 пъти, колкото са цифрите на числото. 

 

Приятна работа! 
Срок на изпълнение на задачата: 03.04.2020 г. 

Изпращайте за проверка на преподавател: 

за I група: daniwalentin@abv.bg 

за II група: marinova.sukim@gmail.com 
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