
Национална олимпиада по информатика – общински кръг   

8.1.2016 г., София   

 

Инструкция   

за оформяне и предаване на изпитните работи   

 

1. Създайте папка за изпитните работи и я наречете с името на училището. Името 

да е на латиница (напр. 1024OU)   

2. В папката създайте подпапки за всяка от състезателните групи, в които има 

състезатели, явяващи се в съответното училище. Папките да са наречени с 

имената на състезателните групи, с главни латински букви (групите са A, B, C, 

D или E). 

3. Във всяка папка за съответната състезателна група създайте по една папка за 

всеки състезател от групата. Наречете папката с инициалите на състезателя на 

латиница. Ако има няколко състезателя с еднакви имена (съответно инициали), 

към името на папката добавете цифрово поредно означение за всеки от тях, така 

че да няма подпапки с еднакви имена в папката за състезателната група. 

4. В папката на всеки състезател копирайте сорсовете на програмите му – 

файловете с разширения .c или .cpp. Имената на файловете (преди 

разширението) трябва да отговарят на определените в условието на всяка задача 

имена. В папката на състезателя не копирайте компилираните програми (фай-

ловете с разширения .exe), както и обектните файлове (тези с разширение .o). 

5. Създайте електронна таблица с данни за състезателите, която да има следните 

колонки: 

Имена, Училище, Град, Клас, Група, Папка   

Попълнете данните за всички участници на кирилица, само колонките Група и  

Папка попълнете на латиница както е обяснено в т.2 и т.3 по-горе   

Създадената и попълнена електронна таблица копирайте в главната папката с 

изпитните работи на съответното училище. 

6. Архивирайте главната папка с изпитните работи на съответното училище 

- файл с разширение .zip и изпратете архива до 20:00 часа на 8.01.2016 г. на 

адрес  rio_v.ianeva@abv.bg и с копие до  noi@npmg.org   

 

Оставете координати за връзка с училищната изпитна комисия. На 

посочените координати до 11.01. 2016 г. ще бъде върната информация от 

експресната проверка на работите на състезателите чрез автоматизирана 

проверяваща система. След публикуване на предварителните резултати ще 

бъде даден разумен срок (2-3 дена) за подаване на обосновани възражения 

(контестации). 

 

 

Успех на всички състезатели! 


