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УПРАЖНЕНИЕ №4 

РАЗКЛОНЕНИ АЛГОРИТМИ. ВЛОЖЕНИ ОПЕРАТОРИ. РЕАЛИЗИРАНЕ НА 
СЪСТАВНИ ЛОГИЧЕСКИ УСЛОВИЯ. ИЗБОР ОТ НЯКОЛКО 

ВЪЗМОЖНОСТИ. 
 

Зад1. Да се напише програма, която въвежда една символна променлива за 
означаване на аритметично действие *, /, +, - , и две реални променливи. В 
зависимост от стойността на въведеният символ да се извърши 
съответното действие и да се изведе резултата. 
#include <iostream> 
using namespace std; 
void main() 
{ 
 int    invalid_operator = 0; 
 char   operator; 
 float  number1, number2, result; 
 cout<<"Enter two numbers and an operator in the format\n"; 
 cout<<" number1: " ; cin >> number1; 
 cout<<" operator: " ; cin >> operator; 
 cout<<" number2: " ; cin >> number2; 
 if(operator == '*') 
  result = number1 * number2; 
 else if(operator == '/') 
  result = number1 / number2; 
 else if(operator == '+') 
  result = number1 + number2; 
 else if(operator == '-') 
  result = number1 - number2; 
 else 
  invalid_operator = 1; 
 if( invalid_operator != 1 ) 
  cout<< number1 << operator << number2 << result <<endl; 
 else 
  cout<<"Invalid operator.\n"; 
system("pause"); 
} 

Зад2. Да се напише програма, която по дадено реално число x намира 
стойността на  y, където 
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 a 0x  - 5, 

 

.

Зад3. Дадена е следната програма за намиране корените на квадратно 
уравнение. Проверете решава ли уравнението 3x2-7x+5=0. Тествайте 
програмата, така че да се изпълнят всички възможни разклонения на 
алгоритъма. 
#include <iostream> 
#include <iomanip> 
#include <cmath> 
using namespace std; 
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int main()  
{ 
double a,b,c,d,x1,x2,x; 
    cout <<"Vuvedete a : "; 
    cin>>a; 
    cout <<"Vuvedete b : "; 
    cin>>b; 
    cout<<"Vuvedete c : "; 
    cin>>c; 
 if (a==0) { 
  cout<<"Uravnenieto e lineino!"<<endl; 
  if (b==0) 
   if (c==0) cout<<"Uravnenieto ima bezbroi reshenia!"; 
   else cout<<"Uravnenieto niama reshenie!"; 
  else 
  { 
   x=-c/b; 
cout<<"Reshenie na lineinoto uravnenie e: "<<setprecision(3)<<x<<endl; 
  } 
 } 
 else 
 { 
  d = b*b - 4*a*c; 
 if (d==0) 
 { cout<<"Edin realen koren!"<<endl; 
 x=-b/2*a; 
 cout <<"X="<< x <<"\n"; 
 } 
    else 
  if (d<0) 
   cout<<"Uravnenieto niama reshenie! "<<endl; 
  else  
  { 
   cout<<"Uravnenieto ima dva realni korena!"<<endl; 
   cout << "diskriminantata e "<<d<<endl; 
   x1 = (-b + sqrt(d))/(2*a); 
   x2 = (-b - sqrt(d))/(2*a);  
   cout << "x1=" << x1 <<"\n"; 
   cout << "x2=" << x2 <<"\n"; 
  } 
 } 
system ("pause"); 
return 0; 
} 
 

Влагане на оператори Многовариантен избор 
if (променлива == стойност1) 
оператор1; 
else 
 if (променлива == стойност2) 
 оператор2; 
 else 
... 
  if (променлива == стойностk) 
  операторk; 

switch (променлива) 
{ 
case стойност1: оператор1; 
break; 
case стойност2: оператор2; 
break; 
.. 
case стойностk: операторk; 
break; 
default: cout << "Невалиден 
избор.\n"; 
} 
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Зад4. Да се напише програма, която при въведено от клавиатурата число за 
месец от годината, определя на кой сезон принадлежи. 
 
Зад5. Да се напише програма, която при въведено от клавиатурата число за 
ден от седмицата, определя дали е част от неработните дни. 
 
Зад6. Реализирайте зад1,  като използвате оператор за избор на варианти 
switch / case. 
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