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 atak brute force metoda słowniko-
wa/psychologiczna 

Użytkownik A   

Użytkownik B   

Użytkownik C   

Użytkownik D   

Zadanie 52. 
Zaznacz znakiem X w odpowiedniej kolumnie, które zdanie jest prawdziwe (P), a które jest 
fałszywe (F). 

W grafice rastrowej 24-bitowe kodowanie koloru oznacza, że 

P F 

liczba kolorów w palecie barw wynosi ponad 16 milionów.   

informacje o kolorze jednego piksela zajmują 3 bajty.   

liczba kolorów jest niewystarczająca do zapisu zdjęć.   

obraz o rozmiarach 300x300 pikseli zapisany bez kompresji ma wielkość 
około 2,16 MB. 

  

Zadanie 53. 
Wiązka zadań Zegar binarny  
Pan Kowalski postanowił wyjechać na wycieczkę na wyspę Binarną. Mieszkańcy tej wyspy 
do zapisywania cyfr dziesiętnych używają metody obrazkowej, opartej na systemie binarnym. 
Podczas pobytu na wyspie Pan Kowalski wybrał się na jednodniową wycieczkę objazdową. 
W jej trakcie zrobił 4 poniższe zdjęcia zegara używanego na wyspie. Stan zegara podawany 
jest w formacie GG:MM:SS, gdzie GG to godzina, MM to minuty, a SS to sekundy (zapisane 
zawsze przy pomocy dwóch cyfr). Każda cyfra zapisana jest w osobnej kolumnie. 

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 

Pierwsze zdjęcie zostało zrobione w momencie rozpoczęcia wycieczki, ostatnie zdjęcie — 
w chwili jej zakończenia, zdjęcia 2 i 3 zostały natomiast zrobione w trakcie wycieczki.  

Dominik Sieciński�



88          Egzamin maturalny. Informatyka. Poziom rozszerzony. Zbiór zadań 

53.1.  
Podaj w systemie dziesiętnym stany zegara wyświetlane na zdjęciach 1 oraz 4.  

• Stan zegara na zdjęciu nr 1: …………………………………… 

• Stan zegara na zdjęciu nr 4: …………………………………… 

53.2. 
Pan Kowalski położył się spać o godzinie 23:45:29. Zamaluj odpowiednie pola poniższej 
planszy tak, aby reprezentowała ona tę godzinę na zegarze używanym przez mieszkańców 
wyspy.   

Zadanie 54. 
Zaznacz znakiem X w odpowiedniej kolumnie, które zdanie jest prawdziwe (P), a które jest 
fałszywe (F). 

Stos jest strukturą danych, która umożliwia 

 P F 

bezpośredni dostęp do ostatnio zapisanego elementu.   

bezpośredni dostęp do każdego elementu stosu.   

bezpośredni dostęp  do najmniejszego i największego elementu stosu.   

dodanie nowego elementu oraz usunięcie najpóźniej dodanego elementu.   

Zadanie 55. 
Wiązka zadań Zadania Zamknięte Funkcja 

Dana jest następujący algorytm F(n) dla 0, >∈ nNn : 

F(n) 
 jeżeli n = 1, zwróć 1 i zakończ 
 w przeciwnym razie zwróć F(n div 2) + 1 
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