
ПРОЛЕТНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКА 

Велико Търново,  20 - 22 април 2018 г. 

Група E, 4 – 5  клас 

 Задача E1.  ПАЛИНДРОМ 

 Ще наричаме едно число палиндром, ако в 

десетична бройна система се чете еднакво отляво надясно 

и отдясно наляво. Например, числата 121 и 1331 са 

палиндроми, а числото 330 – не. (Напомняме, че записът 

на числото не може да започва с нула). Палиндромите не 

се срещат толкова често, но винаги може да се 

конструират, пренареждайки цифрите на някое число. 

Например, като се пренаредят цифрите на числото 330, 

може да се получи палиндром 303.  

Вие трябва да разберете може ли от всички цифри на дадено число да се състави 

палиндром, като  напишете програма palindrom.  

 Вход 

    На първия ред на стандартния вход е записано едно цяло число n – брой на 

цифрите в даденото число. На втория ред е записано число от  n десетични цифри, 

първата цифра на което е различна от нула.  

 Изход 

На първия  ред на стандартния изход програмата трябва да изведе „yes“ и сумата 

от цифрите на числото, ако може да се образува n-цифрен палиндром. В противен случай  

да се изведе „no“. 

          Ограничения 

1 ≤ n ≤ 10
6 

ПРИМЕРИ 

Пример 1 

 

Пример 2 

 

Пример 3 

 

Вход Вход Вход  
3 

330 

1 

7 

3 

120 

 

Изход Изход Изход  
  yes 6 yes 7 no  
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Задача Е2. ЧАСТИ 

Дадена е редица от n цели положителни числа. Искаме да отделим в редицата 

няколко (най-малко две) последователни подредици, всяка съставена от последователни 

елементи, така че сумите от числата във всичките отделени от нас подредици да са 

еднакви. Всичките отделени подредици трябва да изчерпват дадената редица. 

Напишете програма parts, която намира минималния брой на тези подредици. 

Вход 

На първия ред на стандартния вход е записано едно цяло число n – брой на 

елементите в редицата.  

На следващия ред на стандартния вход са записани стойностите на елементите на 

дадената редица. 

Изход 

На първия  ред на стандартния изход програмата трябва да изведе едно цяло 

число, равно на търсения минимален брой. Ако не е възможно да бъде направено 

описаното отделяне на подредици, програмата трябва да изведе числото 0. 

Ограничения 

10 ≤ n ≤ 1000 

0 < Стойности на елементите на дадената редица < 50 

ПРИМЕР 

Вход 
10 

3 3 2 2 4 4 2 3 4 3 

Изход 
3 

Обяснение на примера: 

Трите последователни подредици, съставени от последователни елементи от 

дадената редица са 3 3 2 2; 4 4 2; 3 4 3.  Всяка от тях има сума, равна на 10. Не 

е възможно в дадената редица да бъдат отделени две последователни подредици с равни 

суми.  
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Задача Е3. ИЗБОРИ 

Предстоят избори за ръководители на скаутските отбори в едно 

училище. Всеки учител има право да се кандидатира, както и всеки 

скаут може да гласува само за една кандидатура.  
Организаторите на изборите искат бързо да обработят 

резултатите, за да обявят на училищното табло колко процента от 

избирателите са гласували за всеки един кандидат за ръководител. 

Напишете програма elections, която по зададени брой кандидати N и брой 

гласували M, намира процента на гласовете за всеки кандидат. 

Вход 

От първия ред на стандартния вход се въвеждат две естествени числа N и M -  

брой кандидати и брой гласували скаути.  

От следващите M реда се въвежда по едно цяло число – номер на кандидата, за 

който е гласувал поредният гласоподавател. 

Изход 

На стандартния изход да се изведат N реда. На всеки ред да се изведе едно дробно 

число (с точност два знака след десетичната точка), показващо процента на гласувалите 

за съответния кандидат (i-тият ред показва процента на гласувалите за i-тия кандидат), 

последвано от символа за процент (%).  

 

Ограничения 

1 ≤ N,M ≤ 1000 

ПРИМЕРИ 

Пример 

Вход     Изход 
3 6     50.00% 

1     33.33% 

2     16.67% 

3 

2 

1 

1 

 

 


