
ИЗИСКВАНИЯ 

за оформяне на предложенията на задачи за състезания и съдържание на 

комплекта, който трябва да се изпрати 
 

1. Съдържание на комплекта: 
•••• текст на задачата на български език; 

•••• текст на задачата на английски език; 

•••• обяснение на авторовото решение на български език; 

•••• авторово решение; 

•••• тестове за проверка и програми за проверка (ако са необходими). 

 

2. Имена на файловете: 
•••• xxx-bg.doc текст на задачата на български език; 

•••• xxx-en.doc  текст на задачата на английски език; 

•••• xxx-author.doc обяснение на авторовото решение; 

•••• xxx.cpp  авторово решение, с което ще се проверява; 

•••• xxx-explanation.cpp други авторови решения (с тях няма да се                    

          извършва проверка на задачите); с  

   “explanation” е означено подходящо 

          пояснение, избрано от автора на задачата; 

•••• от xxx.00.in до xxx.n.in тестове (“n” е номер на последния тест); 

•••• от xxx.00.sol до xxx.n.sol резултати от тестовете (“n” е номер на      

    последния тест); 

 

Забележка: С “xxx” е означено името на програмата. 

 

3. Форматиране на текстовете: 
•••• шрифт на основния текст – Times New Roman, големина – 12; 

•••• имена на променливи – Times New Roman, Italic, големина – 12; 

•••• име на програмата – Courier New, Bold, големина – 12; 

•••• входни и изходни данни в примерите – Courier New, големина – 12. 

 

4. В началото на условието на задачата (във файлове xxx-bg.doc и xxx-en.doc) да се посочи името 

на предлагащия задачата. 

 

5. В края на обяснението на решението (във файл xxx-author.doc) да се посочи името на автора на 

обяснението. Ако се предлагат няколко обяснения, след всяко от тях да се посочи името на 

автора му. 

 

6. В началото на авторовото решение (във файлове xxx.cpp и xxx-explanation.cpp) като коментар 

да се посочи името на програмата и автора. 

 

7. Подреждане на материалите: 
•••• папка с име author да съдържа файловете xxx-bg.doc, xxx-en.doc, xxx-author.doc, xxx.cpp 

и xxx-explanation.cpp; 

•••• папка с име tests да съдържа тестовете за проверка и програмите за проверка; 

•••• папка с име xxx да съдържа папките author и tests; 

•••• при изпращане на предложението за задача да се изпрати архив с име xxx.zip на папката 

xxx. 


