Dětská šifrovací liga - leden 2013
Pravidla


Dětská šifrovací liga je soutěž pro žáky základních škol (a ekvivalentních ročníků víceletých gymnázií).



Vždy na začátku měsíce tu najdete několik šifer.



Tyto šifry jsou na sobě vždy nezávislé.



Jsou obodovány podle obtížnosti a za jejich vyřešení můžete získat 10 bodů.



Pokud je ovšem vyřešíte do 14. dne v měsíci, pak získáte dvojnásobek.



Bodujeme případně i dílčí řešení. Své řešení můžete odesílat postupně.



V průběhu měsíce se mohou objevit k šifrám nápovědy.



Vaše body z jednotlivých kol se sčítají a soutěžíte s ostatními – do ligových výsledků se započítává
posledních šest kol.



Kromě toho můžete v každém kole získat jednu z věcných cen.



V tomto kole bude odměněn 6. a 20. řešitel s alespoň třemi správnými šiframi a samozřejmě první
řešitel s kompletními odpověďmi.



V každém kole se Vám pokusíme přiblížit nějaký typ šifrování.

Zadání 2013/1
Jídlo

Čas vánoční, který je krátce za námi, je časem hojnosti a dobrého jídla. Proto v tajenkách
tohoto kola najdete pojmy, které možná zahlédnete na jídelním lístku ve Vaší školní jídelně,
či na jídelním menu v restauracích.

1) (1 bod)
Gábina už listuje ábíčkem šťastně.

2) (1,5 bodu)
VraTA jsOU káVOVĚ HNĚDÁ A NA KomÍNĚ SEDá čERNÁ kOČKa.

3) (2 body)
MLSOUNI UVÍTAJÍ ČOKOLÁDOVÁ VAJÍČKA
4) (2,5 bodu)
HVOÝVVĚAZRÍ
5) (3 body)
Vezmi hrnec a misku a do obojího natoč do poloviny vodu. Do misky dej asi 8 středně velkých
brambor. Brambory oloupej, oloupané dej do hrnce. Nakrájej brambory, které jsou v hrnci na
čtvrtiny. Třikrát propláchni a natoč tolik vody, aby byly všechny kousky pod vodou. Přidej půl
lžičky kmínu. Postav na sporák. Od chvíle, kdy voda začne bublat, vař 20 minut. Vodu vylej z
hrnce. Brambory rozmačkej, přidávej po troškách mléko. Osol dle chuti. Sněz, dokud je to
teplé.

Přejeme pěkné luštění.
Uvítáme Vaše názory a komentáře – napište nám na sifrovani@mensa.cz

