Dětská šifrovací liga – říjen 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 4. 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 2015/10

PEPŘ A SŮL, ANEB O KOŘENÍ
V tomto kole zavítáme do kuchyně – v tajenkách najdete různé druhy koření nebo informace koření se týkající.
1) (1,5 bodu)
Jednoletá, někdy i dvouletá bylina s přímým, rozprostřeným stonkem a protilehlými, oválnými listy. Drobné, bílé
květy tvoří husté střapce, které jsou stopkaté a vyrůstají v úžlabinách listů. Plody jsou tvrdé a úplně dozrávají jen
v teplých oblastech. Celá rostlina příjemně voní.
2) (1,5 bodu)
Topinka – upír – paličák – bramboráky – polévka – nachlazení – medvěd
3) (2 body)

První má v sobě pes, druhé ryba, co jíš na Vánoce, orgán co čte tyhle řádky má další, a ne jednou, pak písmeno, co
v jiné řeči nenajdete. Na konci druhá půlka sedačky.
4) (2,5 bodu)
Levý ukazovák vlevo, pravý ukazovák vlevo nahoru, pravý prostředníček nahoru, pravý prostředníček vpravo dolů,
levý prostředníček nahoru, pravý prostředníček dolů, pravý prostředníček nahoru, levý prostředníček - ťukni tam,
kde jsi. Snad omluvíš, že píšeme bez háčků a čárek, i když jsou také k dispozici a psal by je dokonce stejný prst
5) (2,5 bodu)
Psss Sp PPss Sp SpSS pSp Sp sp PPP sps S PPS sP PS ppp
Přejeme pěkné luštění.
Uvítáme Vaše názory a komentáře – napište nám na sifrovani@mensa.cz

