
ЕСЕНЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА 

Шумен, 23 - 25 ноември 2018 г. 

Група Е, 4-5 клас 

 Задача E1. БОЯДИСВАНЕ НА ОГРАДА 

Петър боядисал част от ограда, започвайки от 

дъска с номер A до дъска с номер B включително. След 

това взел нова кофа с боя и боядисал част от оградата, 

започвайки от дъска с номер C до дъска с номер D 

включително. При това част от оградата може да бъде 

боядисана втори път. Петър може да боядисва оградата  

както отдясно наляво, така и отляво надясно.  

    Напишете програма  painting, която намира 

общия брой боядисани  дъски на оградата. 

Вход 

   На първия ред на стандартния вход са записани 

четири цели числа   A, B, C и D, разделени с по един 

интервал – номера на дъските от оградата, между които Петър е боядисвал части от 

оградата.  

Изход 

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

число – общия брой боядисани дъски. 

Ограничения 

1 ≤  A, B, C, D  ≤ 1 000 000 000 

ПРИМЕРИ 

Пример 1 

 

Пример 2 

 

Пример 3 

 

 

        

Вход Вход Вход          
  1 2 6 4   1 6 2 4   1 4 2 6          

Изход Изход Изход          

5 6 6          

 

 

 Обяснение на пример 3:   

Броят на боядисаните дъски между 

първа и четвърта е 4, между втора и шеста – 

5, общо 9. Но между втора и четвърта три  

дъски са боядисани два пъти. Това означава, 

че трябва да извадим от общия брой 3. Така 

броят на боядисаните дъски става 6. 
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Задача Е2.  ПЪТУВАНЕ 

Преди всяко състезание по информатика се 

провежда техническа конференция с ръководителите на 

състезателите, които са от различни градове. Началният 

час на техническата конференция се оповестява в 

програмата на състезанието и всеки ръководител се 

стреми да организира пътуването на неговата група до 

мястото на провеждане на състезанието, така че да има време да се настани в хотел, да 

регистрира състезателите си и да е в залата за техническата конференция поне 10 минути 

преди началото й.  

Напишете програма traveltime, която по зададен час на започване на 

техническата конференция (час и минути), общо време за регистрация на състезателите 

(в минути), време за настаняване в хотела на един участник в групата (в минути), време 

за пътуване от населеното място на учениците до мястото на провеждане на състезанието 

(часове и минути) и броя на учениците, извежда в колко часа и колко минути най-късно 

трябва да тръгне групата, за да не закъснее ръководителят за техническата конференция. 

Групата се води от един ръководител и пътуването трябва да се извърши в рамките на 

едно и също денонощие с техническата конференция. 

Вход 

От първия ред на стандартния вход се въвеждат две цели числа t1 и t2, разделени с 

един интервал -  час и минути на започване на техническата конференция.  

От втория ред се въвежда едно цяло число t3 - време за регистрация в минути.  

От третия ред се въвеждат две цели числа t4 и t5, разделени с един интервал - време 

за пътуване в часове и минути.  

От четвъртия ред се въвежда едно естествено число br - брой ученици.  

От петия ред се въвежда едно естествено число t6 – необходимите минути за 

настаняване в хотела на един ученик. 

Изход 

На единствения ред на стандартния изход програмата трябва да изведе две цели 

числа - в колко часа и колко минути най-късно трябва да тръгне групата, за да не 

закъснее ръководителят за техническата конференция. Числата са разделени с един 

интервал и незначещите нули се извеждат задължително. 

Ограничения 

0 ≤  t1, t4  ≤ 23 

0 ≤  t2, t3, t5, t6  ≤ 59 

0 <  br  ≤ 100 

  ПРИМЕРИ 

  Пример 1 

 

Пример 2 

  Вход Вход 
17 10                          

15 

7 37 

6 

15 

18 30       

17 

4 23 

11 

13 

  Изход Изход 
07 23 

 

  11 04 
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Задача Е3. ДИНИ 

Супергерой трябва да пренесе 4 големи 

дини. Той иска да ги разпредели в двете си ръце 

така, че разликата в килограмите за ръцете да  е 

възможно най-малка.  

Напишете програма dini, която да 

пресметне тази минимална стойност. 

Вход 

От първия ред на стандартния вход се 

въвеждат 4 цели положителни числа, разделени 

с по един интервал - теглата в килограми на 

всяка от дините. 

Изход 

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

неотрицателно число, показващо минималната стойност на разликата от сумите на 

килограмите на дините, разпределени в лявата и в дясната ръка на Супергерой. 

Ограничения 

0 ≤ Тегло на диня < 100 

ПРИМЕРИ 

Пример 1 

 

Пример 2 

     Вход      Вход 
      4 7 2 8       2 2 2 8 

     Изход      Изход 
  1   2 

 

 

 Обяснение на пример 1: Дините се разпределят така, че в лявата ръка да има 4+7 

килограма, а в дясната 2+8. Съответните суми са 11 и 10. Разликата между по-голямата и 

по-малката е 1. 

 

 Обяснение на пример 2: Лявата ръка взема трите дини от по 2 килограма, а 

дясната взема динята, тежаща 8 килограма. 

 

 

 

  
 

 


