
1. Да се състави програма на C++ за сортиране в низходяща последователност на предварително въведен едномерен 
масив от символи. Програмата да реализира метода "сортиране чрез пряка размяна" (метод на мехурчето). 
 
Пример: 
S,s,G,H,J,N,Z,x,c,r 
Изход: 
x,s,r,c,Z,S,N,J,H,G 
 
2. Да се състави програма на C++, която като входни данни има 2 едномерни сортирани масива, съдържащи естествени 
числа от интервала [-5000 + 5000]. В общия случай масивите са с различен брой променливи. Да се изведе на екрана 
резултата от обединението на 2-та масива като елементите на новообразувания масив са също сортирани. 
 
Пример: 
{1,3,5,7,9,11,113} и {2,4,6,8,10,12,14,16,18,20} 
Изход: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20,113 
 
3. През 1959 г. Шел предлага идея за подобрение на метода за сортиране чрез вмъкване. Идеята е да се извършва 
многократно сортиране чрез пряко вмъкване на част от елементите на масива със стъпка 8, която постепенно намалява и 
накрая достига 1 . Да се състави програма на C++, която сортира масив, съдържащ естествени числа от интервала [0..150]. 
Да се приложи метод Shell Sort. 
 
Пример: 
41 17 34 100 119 124 78 108 112 14 5 95 31 27 61 
Изход: 
5 14 17 27 31 34 41 61 78 95 100 108 112 119 124 
 
4. Ще наричаме площадка непрекъсната последователност от елементи с равни стойности. Да се състави програма на 
C++, която проверява коя е най-дългата площадка в предварително въведен масив от естествени числа от интервала [0 - 
5000]. Програмата да извежда началния вид на масива и най-дългата площадка в него. 
 
Пример: 
1 3 3 7 9 9 9 9 11 11 12 14 
 
Изход: 
Най-дългата площадка е: 4 елемента 
Брой на площадките: 3 
 
5. Иван и Мария - батко и сестричка решили купон да вдигат. Предварително се разбрали кой кого ще кани - Иван само 
момчета, а Мария само момичета. Дошла им идея да подредят гостите по височина. Всички поканени имали ръст - 
естествено число от интервала [150..200]. Ще им помогнете ли да групират гостите си по двойки - момче и момиче? Да се 
състави програма на C++, чрез която се генерират случайни естествени числа 10 четни и 10 нечетни. Числата да се 
подредят последователно четно-нечетно във възходящ ред на височината на гостите от двата пола. 
 
Пример: 
Височина на поканените гости: 
M201; L186; M163; L154; M207; L180; M153; L186; M183; L152; 
M185; L170; M161; L194; M197; L164; M175; L214; M161; L186; 
 
Изход: 
M 153; L 152 
M 161; L 154 
M 161; L 164 
M 163; L 170 
M 175; L 180 
M 183; L 186 
M 185; L 186 
M 197; L 186 
M 201; L 194 
M 207; L 214 


