
1. Napisać program, który tworzy dwuwymiarową tablicę liczb całkowitych o losowej wielkości (wylosowanej z 
zakresu [10, 20]), gdzie liczba wierszy jest taka sama, jak liczba kolumn.

Następnie tablica zostaje uzupełniona liczbami losowymi z zakresu [-100, 100], z wyjątkiem elementów 
znajdujących się na przekątnej tablicy, które w (losowo) ok. 50% przypadków otrzymują wartość 1, a w 
pozostałych 50% przypadków wartość -1.

W wyniku działania programu należy wyświetlić na ekran:
• dwie największe liczby zapisane w tabeli,
• stosunek sumy liczb leżących w komórkach tablicy o parzystych indeksach wierszy i nieparzystych 

indeksach kolumn,
• liczbę komórek, których wartość jest mniejsza od iloczynu indeksu wiesza i kolumny tej komórki.

Uwaga,
nie należy używać (importować) żadnych dodatkowych bibliotek, poza klasą niezbędną do obsługi losowania liczb.

2. Napisać funkcję 'konwersja', która jako parametr otrzymuje nazwę pliku wejściowego oraz liczbę całkowitą. W 
wyniku działania funkcji plik (ten sam plik) powinien zostać zmieniony według następujących zasad:

• co drugi znak w każdej linii powinien zostać zmieniony na znak następny (w tablicy kodów ASCII), np. 
„Ala ma kota” → „Ama!mb loua”,

• co trzecia linia w pliku powinna zostać odwrócona: np. „atok am alA”,
• wszystkie linie, których długość jest mniejsza od wartości drugiego parametru funkcji powinny zostać 

usunięte.

Natomiast funkcja powinna zwrócić średnią wartość cyfr (nie liczb) zapisanych w pliku.
Ponadto, jeśli plik o podanej nazwie nie istnieje, to należy stworzyć plik i wpisać w nim informację „Brak pliku 
wejściowego”.

Uwaga,
nie należy używać (importować) żadnych dodatkowych bibliotek, poza klasami niezbędnymi do obsługi plików 
tekstowych.

 
3. Napisać klasę Lekarstwa, która umożliwia przechowanie i zarządzanie informacjami związanymi z aktualną listą 
leków. Na potrzeby zadania można założyć, że tablice są poprawnie uzupełnione.

Klasa ta powinna zawierać następujące pola prywatne:
• String[] nazwa – tablica z nazwami leków,
• double[] cena – tablica z cenami poszczególnych leków (każda cena przypisana jest do leku zapisanego 

pod tym samym indeksem w tabeli),
• double[] refundacja – tablica z procentem refundacji danego leku (0.1, to 10% itp.).

Należy stworzyć konstruktor, w którym wszystkie nazwy leków zapisanych w tabeli zostają zapisane w taki sam 
sposób: pierwsza litera wielka, reszta małymi literami.

Metody publiczne:
• double cena(String lek, boolean ubezpieczony) – funkcja, która zwraca cenę leku, którego nazwa podana 

jest jako parametr funkcji. Jeśli parametr ubezpieczony ma wartość true, to cena zostaje obniżona o taki 
procent, jaki zapisany jest w tabeli refundacja.

• String maksymalnaRefundacji() – funkcja, która zwraca nazwę leku, do którego przysługuje największa 
refundacja kosztów z NFZ (jeśli lek kosztuje 3 zł i refundacja wynosi 50%, to NFZ dopłaca 1,5 zł, a jeśli 
lek kosztuje 100 zł, a refundacja wynosi 5%, to NFZ dopłaca 5 zł – w tym przypadku zwrócona zostanie 
nazwa drugiego leku).

• double kosztCalkowity() – funkcja zwraca sumaryczny koszt zamówienia.
• void wyswietl() – funkcja wyświetla informacje o leku: jego nazwę, cenę oraz procent refundacji.


