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scanf, wyrażenia warunkowe, liczby pseudolosowe, operator modulo

Zadanie 1. Kalkulator
Użyj scanf do wykonania prostego kalkulatora wykonującego dwa działania: dodawanie i mnożenie
par liczb. Przykładowy scenariusz (specyfikacja):

1. „Podaj działanie (0-dodawanie, 1-mnożenie):”       0
2. „Podaj pierwszą liczbę:”                                          10
3. „Podaj drugą liczbę:”                                               1.05
4. „Twój wynik dodawania to: 11.05”
5. „Chcesz spróbować jeszcze raz? (T/N)”  T (przejście do punktu 1.)

Zadanie 2. Średnia
Wypisz na standardowe wyjście średnią N liczb losowych z zakresu 0-1, gdzie N jest podane przez 
użytkownika. Wykonaj program dla różnych N. Dla jakich wartości N otrzymane wartości są już 
sensowne? Możesz też wykonać wykres, aby zilustrować zależność otrzymanej średniej od N.

Zadanie 3. Gra w zgadywanie
Napisz grę, w której użytkownik zgaduje liczbę wylosowaną z zakresu 1-1000. Gra powinna zliczać
ilość prób i informować na końcu w ilu próbach liczba została zgadnięta. Najprostszy algorytm gry 
może wyglądać tak:
1) wylosuj liczbę A
2) ustaw licznik pętli na 0
3) dodaj 1 do licznika pętli
4) poproś o podanie liczby x
5) jeśli x różne od A – wypisz odpowiedni komunikat (większe lub mniejsze)
6) jeśli x równe A wypisz w ilu krokach osiągnięto sukces

Za mała 
Podaj liczbe: 100 
Za mała 
Podaj liczbe: 300 
Za mała 
Podaj liczbe: 900 
Za duża 
Podaj liczbe: 600 
Za duża 
Podaj liczbe: 500 
Za duża 
Podaj liczbe: 400 
Za mała 
Podaj liczbe: 450 
Za mała 
Podaj liczbe: 480 
Za duża 
Podaj liczbe: 470 
Za mała 
Podaj liczbe: 460 
Za mała 
Podaj liczbe: 475 
Za duża 
Podaj liczbe: 473     
Brawo! Zgadles w 13 probach! 

Zadanie 4. Gra w zgadywanie
Uzupełnij grę z zadania 3. o ekran powitalny, możliwość rozpoczęcia nowej tury po zgadnięciu, 
zwiększenie zakresu losowanych liczb w kolejnych turach, ładne formatowanie komunikatów 
(ANSI), etc.
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