
Програмиране 
 

УПРАЖНЕНИЕ №3 
 
 
Зад1. Да се напише програма, в която чрез отделна функция се декларира 
една символна променлива и се извеждат редица от букви (знаци), като се 
задава начален и краен знак.  
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
  
void Let(char a, char b) 
{    
  char letter; 
  for( letter = a; letter <= b; letter = letter + 1)  
  cout<<letter<<"\t"; 
} 
int main() 
{ 
char first,last; 
cout<<"enter the firs letter = "; 
cin>>first;  
cout<<"enter the last letter = "; 
cin>>last;  
Let(first,last); 
system("pause"); 
return 0; 

} 
 
Зад2. Да се изведе на екрана числовият триъгълник: 
 1 
 22 
 333 
 4444 
 55555 
 
for( int loop = 1; loop <= 5; loop = loop + 1 ) 
{ 
   for( int count = 1; count <= loop; count  = count + 1 ) 
   cout<<loop; 
   cout<<"\n"; 
} 

Решете задачата чрез функция, като зададете подходящи  параметри и 
извеждате на екрана произволен триъгълник. 
 

Зад3. Да се състави програма, която чрез отделни функции се пресмята: 
1. Сумата на първите n члена на аритметична прогресия с първи член 

a1 и разлика d; 
2. n-тия член на геометрична прогресия с първи член а1 и частно q. 
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Зад4. Дадени са три точки с координатите си: А(a1,a2), B(b1,b2) и   C(c1,c2). 
Съставете програма, която пресмята: 

1. периметърът на триъгълника АВС; 
2. лицето на триъгълника АВС. 

 
Зад5. Да се напише програма за въвеждане на едномерен целочислен масив 
[ ]a n , , като се използва функция.  (5 20)n≤ ≤

1. Да се напишат функции за намиране на максималния (минималния) 
елемент на масива. 

2. Да се прибави едно число към всеки елемент на масива и да се 
изведе полученият масив. 

 
#include<iostream> 
using namespace std; 
 
int i, n; 
void input(int a[], int n) 
{ for(i=0;i<n;i++) 
  {   cout<<"a["<<i<<"]="; 
      cin>>a[i]; 
  } 
} 
//намиране на max стойност на масив 
int Maxi(int a[], int n) 
{ 
  int max=a[0]; 
  for(i=1;i<n;i++) 
  if (max<a[i]) max=a[i]; 
  return max; 
 } 
 
//извеждане елементи на масив 
void output(int a[], int n) 
{ 
  for(i=0;i<n;i++) 
  cout<<"a["<<i<<"]="<<a[i]<<endl; 
} 
void main() 
{ int n,a[20]; 
  do   
  { cout<<"n="; 
    cin>>n; 
  }while(n<5||n>20); 
  input(a,n); 
 //извeждане на max елемент 
  cout<<"Max = "<<Maxi(a,n)<<endl; 
  output(a,n); 
  system("pause");} 
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Зад6. Да се напише програма, в която чрез отделни функции: 
1. Да се въведе едномерен масив от 50 елемента, които са естествени 

числа.  
2. Да се изведат индексите на елементите на масива, които се делят (без 

остатък) на въведеното число. 
 

Зад7. Да се напише програма, която въвежда произволен текст, не по-
дълъг от 255 знака. Чрез отделна функция да се преброи колко пъти дадена 
дума се среща в текста. 
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