
1. Napisać program wczytujący od użytkownika liczbę x i rysujący na ekranie (przy pomocy znaku 'o') 
trójkąt prostokątny, w którym obydwie przyprostokątne są długości x. 
Przykład: 
x=4
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2. Napisać program, który nie używając tablic wyznacza drugą co do wielkości (lub przedostatnią) liczbę 
w ciągu. Ciąg zakończony jest liczbą 123, która nie jest brana pod uwagę w obliczeniach. 

3. Napisać program obliczający średnią arytmetyczną z wszystkich podanych liczb ujemnych oraz iloczyn 
liczb dodatnich. Liczby wczytywane są od użytkownika, koniec wczytywania oznacza podanie liczby 0. 

4. Napisać wczytujący łańcuch liter, a następnie zamieniający litery (z małych na duże) znajdujące się na 
pozycjach podzielnych przez 3. Ponadto program zlicza liczbę wystąpień liter 'a', 'c', 'g', 'j' oraz 'z'. 

5. Napisać program wyznaczający równanie kwadratowe (a, b i c podawane jest przez użytkownika). 

6. Napisać program wczytujący do dwuwymiarowej tablicy, której rozmiar podawany jest przez 
użytkownika, łańcuchy znaków. Podczas dodawania łańcuchów program zlicza ile z podanych łańcuchów 
zawiera frazę 'egzamin'. 

7. Napisać program wypełniający dwuwymiarową tablicę, losowymi wartościami całkowitoliczbowymi z 
zakresu [-1, 11]. Następnie wyznaczana jest suma elementów leżących w komórkach o parzystych 
indeksach zarówno wierszy jak i kolumn. 

8. Napisać funkcję, która jako parametr otrzymuje łańcuch znaków. W wyniku działania funkcja zwraca 
liczbę cyfr, które znajdowały się w podanym łańcuchu. Ponadto funkcja wyświetla łańcuch z pominiętymi 
znakami odpowiadającymi cyfrom. 

Przykład: 
lancuch='asdf23tsdcs3cz2' 
Funkcja zwróci wartość: 
4 
oraz przez parametr: 
'asdftsdcscz' 

9. Napisać funkcję, która przepisuje z pliku tekstowego wejściowego (nazwa przekazana jako parametr), 
do pliku tekstowego wyjściowego wszystkie linie, których długość jest większa niż 50 znaków. 

10. Napisać procedurę (funkcję void), która konwertuje dane zapisane w pliku elementowym do pliku 
tekstowego, w taki sposób, że każdy rekord zapisany zostaje do jednej linii, a jego pola oddzielone 
zostają znakiem spacji. Pensja każdego pracownika w pliku tekstowym ma być o 10% wyższa niż pensja 
w pliku elementowym. 
Nazwy plików przekazywane są jako parametr. 
Plik elementowy zawiera obiekty z polami: 
Tpracownik 
   imie:string; 
   nazwisko:string; 
   dzial:int; 
   pensja:int; //Proszę zwrócić uwagę, że pensja w rekordzie jest zapisana w postaci całkowitoliczbowej.


