Dětská šifrovací liga – únor 2015
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 16. řešitel s alespoň třemi správnými šiframi a samozřejmě první řešitel
s kompletními odpověďmi.

V každém kole se Vám pokusíme přiblížit nějaký typ šifrování.

Zadání 2015/2

ČAS
Čas je neúprosný, někdy příliš rychlý, nebo naopak příliš pomalý. Toto kolo je poslední ve třetím
ročníku dětské šifrovací ligy (odstartovali jsme v březnu 2012). Tématem v tajenkách je čas. Přejeme
příjemné luštění a těšíme se na Vás v hojném počtu i v ročníku dalším. Snad budete mít na luštění čas
:-)
1) (1 bod)
POČASÍ - 34
SOPKA - 123
ROPA - 12
KOST - 34
KORD - 23
2) (2 body)
13:21, 10:03, 01:19, 10:05, 16:15, 21:08, 16:15, 16:21, 08:05, 16:18, 15:26, 01:20, 09:13, 13:21,
10:03, 01:19, 13:21, 26:05, 18:09, 03:20, 10:01, 21:26, 14:05, 16:12, 01:20, 09:13.
3) (2 body)

4) (2,5 bodu)

5) (2,5 bodu)
25 - 28 =
13 - 14 =
31 - 50 =
22 - 32 =
18 - 23 =
19 - 37 =
18 - 23 =
25 - 37 =
13 - 14 =
18 - 38 =
19 - 28 =
25 - 47 =
18 - 32 =
19 - 28 =

