
ИЗПИТ 

 

Наскоро Мечо Пух научи за огромните запаси от мед на МногоМед ООД, който е достъпен 

за всички нейни служители и започна силно да се интересува от дейността й. Мечо Пух е 
подал документи и се е явил на интервю, но преди да влезе във фирмата му остава едно 

финално препятствие - тежък приемен изпит. Изпитът проверя едновременно умението на Пух 
да запомня големи количества информация и бързо да събира числа. Той получава огромна 

книга и има половин минута да я научи наизуст. Когато той е готов казва ключовата дума 

“Honey!” и изпитващият започва да му задава въпроси. 

 
Има два типа въпроси: 

 
Тип 1) Колко е сумата от позициите, на които се среща дадена последователност от 

символи като дума в текста? Дума е поредица от главни и малки латински букви, като пред  

и след нея не стоят други букви. 

 
Тип 2) Колко е сумата от позициите, на които се среща дадена произволна 

последователност от символи в текста? 

 
Тъй като Мечо Пух предпочита да си подремне вместо цели 30 секунди да учи текст 

наизуст, се нуждае от Вашата помощ. Напишете програма EXAM, която чете текст от файл 

EXAM.IN и когато е готова, пише на стандартния изход съобщението “Honey!”, след което 

прочита броя на въпросите и първия въпрос от стандартния вход. При зададен въпрос 
програмата трябва да изведе правилния отговор и едва тогава може да прочете следващия 

въпрос. След отговарянето на последния въпрос програмата трябва да прекрати изпълнението 
си. 

 
EXAM.IN ще бъде до 1MB и ще съдържа само символи с ASCII кодове от 32 до 126 

включително. Първият символ в текста е с индекс 1. Въпросите ще бъдат не повече от 10 000 
и общата им дължина няма да надвишава 1MB. Всяка заявка се задава на един ред и е в 

следния формат: 
 

За въпрос тип 1: 

 

Q1 <последователност от символи> 

 
За въпрос тип 2: 

  
Q2 <последователност от символи> 

 
Ключовите думи Q1 и Q2 са разделени с точно един интервал от последователността от 

символи. Ако до 30 секунди след стартирането на програмата не бъде изведено съобщението 
“Honey!” на стандартния изход, програмата ще получи 0 точки за съответния тест. 

 
Ако програмата отговори вярно на всички зададени въпроси и времето от изписване на 

съобщението “Honey!” до края на програмата е X (в секунди) програмата ще получи (Y/X)*10 
точки за съответния тест, където Y е най-доброто време постигнато от някои от състезателите, 

в противен случай програмата ще получи 0 точки. Ако X>10 сек или програмата не отговори 

вярно на поне един от зададените въпроси - ще получи 0 точки за съответния тест. 

 

Ако дадената последователност не се среща в текста програмата трябва да изведе числото 
0. В половината от тестовете заявките ще бъдат само от Тип 1. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



ПРИМЕР 

 

EXAM.IN 

I love fish but I don’t like fish. No chip is a hip, but some hips are chips. I love honey very very 
very very very much! 

 
 

Програмата печата на стандартния изход: 

 

Програмата прочита от стандартния вход: 

 

Honey!  

 6 
Q2 hip 

225  

 Q1 hip 

49  

 Q2 е fish 

34  

 Q2 love fish 

3  

 Q2 ery very 

402  

 Q1 fis 

0  

 

ПОЯСНЕНИЕ: Последователността “hip” се среща 4 пъти в текста – на позиции 40, 49, 63 и 
73, като само на позиция 49 се среща като дума в текста. Последователността “e fish” се 

среща на позиции 6 и 28, “love fish” се среща само на позиция 3, а “ery very” се среща на 
позиции 93, 98, 103 и 108.  Последователността “fis” не се среща никъде като дума в текста. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: За да бъде проверена програмата Ви, трябва след всяко печатане на 

стандартния изход да изпразвате изходния буфер. 
 


