
1. Napisać program, który losuje 95 pseudolosowych liczb rzeczywistych (dokładność do drugiego miejsca po przecinku) 
z zakresu [-5.00, 5.00), czyli większych lub równych -5.00 i mniejszych od 5.00. W rezultacie działania programu należy 
wyświetlić informację ile liczb należało do zakresu [-1.00, 1.00] i ile z nich było ujemnych. Dodatkowo program powinien 
wyświetlić liczbę wszystkich wylosowanych liczb z zakresu (0.00, 5.00).
Zadanie należy wykonać beż użycia tablic.

Przykład (dla 5 liczb):
-3.52    2.41    0.11    -0.64    1.00

Wynik:
3     1     3

2. Napisać program, który wczytuje od użytkownika liczby, do momentu aż zostanie podana liczba 0. Następnie losuje 
tyle liczb z zakresu [-150, 150], ile wcześniej zostało podanych przez użytkownika. W wyniki działania programu należy 
wyświetlić stosunek średniej arytmetycznej liczb parzystych podanych przez użytkownika do średniej arytmetycznej 
wylosowanych liczb nieparzystych.
Zadanie należy wykonać beż użycia tablic.

Przykład:
Użytkownik: 4    -2    3    6    0
Losowanie: 12    33    -1    124

Wynik:
0,16666   //  ( ( 4 + -2 + 6 ) / 3 ) / ( ( 33 + -1 ) / 2 ) = 2,66666 / 16

3. Napisać funkcję, która w dwuwymiarowej tablicy liczb rzeczywistych (podanej przez parametr) znajduje najmniejszy 
element na pierwszej przekątnej (głównej, diagonalnej - ozn. pogrubienie) i najmniejszy na drugiej przekątnej (ozn. 
podkreślenie).
Funkcja zwraca średnią arytmetyczną tych dwóch znalezionych wartości. Dodatkowo wyświetlony zostaje trzeci, co do 
wielkości, maksymalny element z całej tablicy.
 
Przykład:
Dla tablicy:
0.12    0.23    0.17    0.89    1.00
0.83    0.25    0.99    0.46    0.46
0.21    0.00    0.63    0.15    0.71
0.19    0.04    0.23    0.38    0.30
0.38    0.93    0.11    0.53    0.06
 
Funkcja zwróci wartość :
0,335

4. Napisać funkcję, która w jednowymiarowej tablicy łańcuchów znaków (podanej przez parametr) znajduje liczbę 
wystąpień frazy podanej jako drugi parametr. Jeśli w danej komórce fraza występuje kilkukrotnie, to należy policzyć każde 
jej wystąpienie.
Funkcja zwraca liczbę wystąpień frazy. W zadaniu nie wolno wykorzystywać funkcji POS, a wielkość liter nie ma 
znaczenia.
 
Przykład:
Dla frazy 'abc' i tablicy:

Ala ma kota Abcdefg AbCAACBabC zdam abc egzamin w środę
 
Funkcja zwróci wartość :
4

5. Dany jest obiekt z polami:

    TPracownik
        imie, nazwisko : string;
        placa : int;
        plec: char;   // 'K' - kobieta, 'M' - mężczyzna.
        dzial: int;   // możliwe, istniejące działy, to 1, 2, 3, 4 i 5.



Napisać procedurę (funkcję void) 'podzielPlace', która jako parametr otrzymuje nazwę pliku wejściowego (elemetowego), 
nazwę pliku wyjściowego 1 ( tekstowego 1) i nazwę pliku wyjściowego 2 (tekstowego 2). Procedura przepisuje z pliku 
wejściowego do pliku wyjściowego 1 osoby (wszystkie dane o nich), których zarobki są mniejsze od średniej wszystkich 
zarobków, natomiast do pliku wyjściowego 2 wszystkie pozostałe osoby (dane o nich). Dodatkowo należy wyświetlić 
numer działu, w którym średnie zarobki są najwyższe.

Przykład:
Jeżeli w pliku były dane:
    Jan, Kowalski, 2100, M, 3
    Agnieszka, Cuber, 2900, K, 3
    Tomasz, Nowak, 1500, M , 4
    Adam, Nowak, 1100, M, 4
    Sylwia, Zych, 2100, K, 3
    Beata, Dudek, 1900, K, 4

to śr. zarobków 1933 i osoby, których dane zostały pogrubione zostaną przepisane do pliku wy. 1, pozostałe do wy. 2.
Natomiast poprzez parametr zwrócona zostanie wartość 3 (śr. w dziale 3 = 2367, a śr. w dziale 4 = 1500)

6. Zdefiniować obiekt (TData), który będzie spełniał format daty (pola dzień - integer, miesiąc - integer, rok - integer i 
dzień tygodnia - string). Następnie napisać funkcję 'konwertujDate', która z pliku tekstowego, w którym zapisane są daty 
w różnych formatach (podanych poniżej), przepisze dane do pliku elemntowego (TData). 
Dodatkowo, jeśli jakaś data została powtórzona, to w pliku elementowym ma zostać zapisana tylko raz (daty w pliku 
wejściowym są posortowane zgodnie z kolejnością rosnącą).
Funkcja zwraca liczbę przepisanych dat. Nazwa pliku tekstowego oraz elementowego przekazana jest przez parametry 
funkcji.

W każdej linii pliku tekstowego zapisana jest dokładnie jedna data dowolnego z formatu:
dd/mm/rrrr/dzien_tygodnia
dd/m/rrrr/dzien_tygodnia
rrrr-mm-dd dzien_tygodnia
dzien_tygodnia dd.mm.rrrr

gdzie dzien_tygodnia, to poprawny zapis bezpośrednio odpowiadający nazwie dnia tygodnia.

Przykład:
Z pliku tekstowego:
    2007-06-20 środa
    28/01/2009 środa
    środa 28.01.2009
    2009-01-28 środa
    14/2/2009 niedziela
    piątek 27.11.2009

powstaną następujące obiekty:
    dzień = 20, miesiac = 6,    rok = 2007,    dzien_tygodnia = środa
    dzień = 28, miesiac = 1,    rok = 2009,    dzien_tygodnia = środa
    dzień = 14, miesiac = 2,    rok = 2009,    dzien_tygodnia = niedziela
    dzień = 27, miesiac = 11,  rok = 2009,    dzien_tygodnia =  piątek


