Dětská šifrovací liga – březen 2014
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 5. a 18. řešitel s alespoň třemi správnými šiframi a samozřejmě první řešitel
s kompletními odpověďmi.

V každém kole se Vám pokusíme přiblížit nějaký typ šifrování.

Zadání 2014/3

JARO A KLÍČE
Jak spolu souvisí jaro a klíče? Možná hodně, možná málo. Tajenky tohoto kola budou vysloveně jarní
a v jejich luštění Vám pomohou různé klíče, a to i takové, které by luštitelé některých klasických typů
šifer asi nečekali.
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2) (1,5 bodu)

3) (2 body)
Klíč je součástí názvu jednoho časopisu, kosti, filmu a muzikálu, je to symbol a také nářadí.
Tučně označená slova převedená do 1. pádu a ve vhodném pořadí jsou pak Vaším klíčem
k další tajence.
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4) (2,5 bodu)
Jednu z prvních jarních zeleninových pochoutek najdete v následující tajence:
ředidlo - 4 (+) květ -2 (+) lavička +3 = ???

5) (3 body)
Chata strýčka Xavera se nachází v centru osady a dost daleko od mlýna. Kofola, filmy a
cimbálová muzika, to je něco pro strýčka. Hned, jak jsme vybalili tyto dary pro strýčka,
vyrazili jsme nasbírat lesní jahůdky a borůvky. No a pak jsme zavolali domů. První Mirek
babičce na tel. 1 2 3 7 13, pochvíli Tonda mamince na tel. 1 2 4 a hned po něm i já tatínkovi
na tel. 11 12. Nikdo další už nevolal. Ostatní si zatím povídali latinsky.

