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Телерик Алго Академия – Тренировъчно състезание – март 2012 

Задача 7 – Мацка 

Автор: Николай Костов 

Имало едно време една готина мацка, която програмирала на един още по-готин език. За този 

език мацката си имала интерпретатор, който изпълнявал нейния код. Един ден обаче едно бяло 

куче с черни петна, подгонено от разбесняла се катерица, скочило през леко открехнатия дървен 

прозорец на готината мацка, след което олигавило хард диска на компютъра през отворената му 

кутия, слюнката му попаднала върху главата за четене на данни тя се допряла до плочата на хард 

диска и го задрала точно на мястото в което се намирал интерпретатора. В следствие на това 

мацката загубила последното останало копие на безценния си интерпретатор. И както се 

досещате вече не била готина мацка, защото не пишела вече на готиния език за програмиране. 

Помогнете на мацката пак да стане готина, като напишете интерпретатор за готиния език за 

програмиране. 

Готиният език за програмиране е подмножество на добре познатия език BASIC. Всеки ред код от 

езика започва с цяло число – уникален идентификационен номер на реда. Всеки ред има 

уникален номер, който е по-голям от идентификатора на всеки предишен ред. Един ред код 

съдържа само 1 команда. След изпълнението на командата (ако командата не е GOTO), 

изпълнението на кода продължава от реда с най-малкия идентификатор, който е по-голям от 

идентификатора на текущия ред. В началото изпълнението на кода започва от реда с най-малък 

уникален идентификатор. 

В готиния език за програмиране има точно 5 променливи, именувани с латинските букви V, W, X, Y 

и Z. Техните стойности могат да бъдат в интервала между -2 000 000 000 и 2 000 000 000, 

включително. Стойността в началото на тези 5 променливи е 0. 

Най-важното нещо в готиния език за програмиране са неговите команди, описани по-долу: 

1. Промяната на стойност на променлива става чрез оператора =. В готиния език има 2 готини 

операции върху числа и променливи. Операциите са събиране (+) и изваждане (-). От 

лявата страна на оператора "равно" винаги седи име на променлива, а от дясната му 

страна може да седи цяло число, друга променлива или някой от операторите събиране и 

изваждане приложени върху точно 2 аргумента, които могат да бъдат както цели числа, 

така и променливи. Примери за валидни операции: Z=X+Y,   V=5,   X=-2,   Y=2+2,   W=2-X. 

Примери за невалидни операции: V=X+Y+Z,   W=1-4+3,   X=-1-X,   X=-2-3. 

2. Оператор за условно изпълнение на команди (IF <условие> THEN <комданда>). 

Условията в IF оператора могат да бъдат следните 3 сравнения: по-голямо (>), по-малко (<) 

равенство (=), приложени между цели числа и променливи. Ако условието в IF оператора 

е вярно, тогава се изпълнява командата, която седи след ключовата дума THEN. 

Ако условието не е вярно, се изпълнява реда с идентификационен номер веднага след IF-а. 

Пример: реда 10 IF Y > -4 THEN X = 5 би следвало да се интерпретира така: "Ако 

променливата Y е по-голяма от числото -4, тогава присвои на променливата X 

стойността 4 иначе продължи със следващата команда". 

3. Безусловен преход (GOTO). Операторът GOTO безусловно преминава на ред с определен 

идентификационен номер. Такъв ред винаги ще съществува. Пример: командата "GOTO 
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10" ще продължи изпълнението на кода от ред с идентификационен номер 10. 

Параметрите на оператора GOTO винаги ще са цели числа. 

4. Оператори за манипулиране на изхода: CLS и PRINT: 

a. Командата PRINT принтира стойността на променлива последвана от нов ред. 

Пример: ако стойността на променливата Z е 5, командата PRINT Z ще принтира 

числото 5, последвано от нов ред. 

b. Командата CLS (clean screen) изтрива съдържанието, принтирано до момента. 

5. Изпълнението на кода приключва след изпълнение на последния ред от кода или при 

изпълнение на командата STOP. 

Важно е да се отбележи, че всеки интерпретатор за готиният език трябва да игнорира всички 

празни места, тъй като те не оказват влияние върху смисъла на командите. 

Вход 

Входните данни се четат от стандартния вход (конзолата). 

Входът ще съдържа редове с команди. Редовете съдържат идентификатора на реда, последван от 

произволен брой интервали и командата, която се изпълнява при достигане на реда. Последния 

ред на входа ще съдържа само 3 букви: "RUN". Вижте примерите по-долу. 

Входните данни винаги ще съдържат валиден код в описания формат. 

Изход 

Изходните данните трябва да се изведат на стандартния изход (конзолата). 

На стандартния изход трябва да изведете изходът, който готиният език ще произведе след 

изпълнението си до край. 

Ограничения 

• Уникалните идентификатори на редовете в кода ще бъдат между 0 и 10 000, включително. 

• Гарантирано е, че кодът винаги ще приключи изпълнението си след не повече от 1 000 000 

изпълнения на команди. 

• Никоя от петте променливи (V, W, X, Y and Z) няма да получи стойност по-голяма от 

2 000 000 000 или по-малка от -2 000 000 000 в никоя част от изпълнението на кода. 

• Разрешено време за работа на програмата: 0.60 секунди. Разрешена памет: 16 MB. 

Примери 

Примерен вход 
Примерен 

изход 

5 X=-1 

6 IF X=-1 THEN X=0 

7 PRINT X 

8 CLS 

10 PRINT X 

20 X=X+1 

30 IF X< 4 THEN GOTO 10 

40 STOP 

0 

1 

2 

3 

 



 

bul.“Alexander Malinov“ №33., Sofia, 1729, Bulgaria
academy.telerik.com

 

 

Telerik Algo Academy 2012  facebook.com/TelerikAlgoAcademy
 

 

 

50 PRINT X 

RUN 
Примерен вход 

Примерен 

изход 

0    X   =    1 

1    Y     =     2 

2 Z    =    Y    -    X 

5    PRINT          X 

6    PRINT     Z 

10          X   =   X    +1 

20  IF  X  =  Y  THEN  GOTO 2 

RUN 

1 

1 

2 

0 

 


