Dětská šifrovací liga – říjen 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 8. a 21. řešitel s alespoň třemi správnými šiframi a samozřejmě první řešitel
s kompletními odpověďmi.



V každém kole se Vám pokusíme přiblížit nějaký typ šifrování.

Zadání 2013/10
AUTOŘI POHÁDEK

V říjnové šifrové lize budeme hledat autory známých pohádek. Pokud vám jako řešení vyjde přímo
pohádka, vězte, že se neptáme na jméno pohádky, ale vždy na jméno autora.

1) (1 bod)

2) (2 body)
"Půjč mi kovadlinu a perlík," řekl kováři Štanclovi a narazil starostenský střevíc na kovadlinu a
bil do něho perlíkem.
To proto, že Humpál měl nohy jako sloní tlápy. Byl na ně moc hrdý, říkal jim moje slovutný
nohy starostenský. Svýma nohama byl Humpál známý až po Mladou Boleslav a pro ty
důstojné nohy vlastně držel už osmý rok úřad starosty. Měl zrovna začít rok devátý, když si
vzkázal pro ševce.

3) (2 body)
.-./-.-/./-/.-.-/-/.-.

4) (2 body)

Narodila jsem se v rakouské metropoli. Moje maminka byla služka a můj tatínek panský kočí.
Do školy jsem chodila nedaleko Náchoda.
Velmi brzy jsem se provdala a svému manželovi, který byl úředníkem finanční stráže,
porodila čtyři děti. Naše manželství bylo ale neveselé, neustále jsme se stěhovali z místa na
místo a dlouho trvalo, než jsme konečně zakotvili v Praze.
Za svůj život jsem napsala a sesbírala nejen mnoho pohádek, ale i spoustu povídek a
venkovských románů. Hádej, kdo já jsem?

5) (3 body)
KNSKPOODSOTSUUOKVEAMVJYARLOIESTYMRLDPENASUAILALK?

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

