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RRcyTmou
TextynavádíynayčteníynahlasyayjazykovědnouymorseovkucyTayjeyukrytayvey
výslovnostiy dvojhláskyy OU)y kteráy sey někdyy vyslovujey
“dohromady”y“Tmou)ydoufáte”yayněkdyyjeypřiyvýslovnostiyOyayUyzřetelněy
oddělenoy “pouličních)y douzovaných”cy Převedenímy nay tečkyy ay čárkyy
získámeypoyvětáchypísmenayheslayrPR4CHrc

RHcyVlajková
Vyplnímeyprázdnéyčtvercovéyvlajkyynaystěžníchyvšechylodíyaytoyvlajkamiy
státůy“území”)ykteréyasociujíyslovaynaypaluběcyPostupněytedyyvmalujemey
vlajkyy gavorska)y Haiti)y Skotska)y Lichnštejnska)y Kostariky)y Ukrajinyy ay
SicíliecyPokudyjsouyasociaceynaylodíchynakloněnyyvynějakémysměru)ypaky
veystejnémysměruymalujemeyiyvlajkucyVšimnemeysi)yžeypodobnéyvlajkyy
sey nacházíy iy vey vlajkovéy abeceděcy Převedemey jey nay písmenay ay
získávámeyhesloyrNEMECKOrc

R2cyObrázky
Všimnemeysi)yžeyobrázkyyseydajíyspárovatypodley“koktavého”ypravidlay=y
g4Ryfyg4Rg4R)yGÓLyfyGOGOL)yK4TyfyK4K4T)yKOSyfyKOKOS)yLEKyfy
LELEK)y P4Ty fy P4P4Ty ay T4My fy T4MT4Mcy Každouy dvojiciy spojímey přesy
obrázeky semaforuy uprostředy ay dostanemey písmenoy vy semaforovéy
abeceděcy Kdyžy vezmemey všechy sedmy dvojicy podley abecedy)y příslušnáy
semaforováypísmenkayprozradíyhesloyrKONCERTrc

RécyStaganografická
Vyceléyšifřeyseypopisujeyzpůsobyzískáníyhesla)yaysiceyspálenímypapíruysey
zadánímcy Protožey papíry aniy inkousty organizátořiy logickyy nijaky ovlivnity
nemohli)yvznikneysprávnýmyspálenímypopelcyHesloyjeytedyyrPOPELrc



KV3LIÁIK3?Zoýořešení
leveloP

PfzoXinární
Votextuoseovyskytujeomnohooslovoobsahujícíchopřesněouprostředoanglickéo
spojkyoORoao3NSzoVodanýchoslovechojeopředoaozaonimiovždyoprávěojednoo
písmenozo Šifrao seo navíco jmenujeo Xinárnízo Převedemeo tedyo prvnío ao
poslednío písmenao danýcho slovo doo binárníhoo kódovánío ao provedemeo so
nimiopříslušnouologickouooperacioORoneboo3NSz
XORToJoXoORoToJoŠŠŠfŠoORofŠfŠŠoJofŠffŠoJoV
HOR3oJoHoORoToJoŠfŠŠŠoORoŠŠŠŠfoJoŠfŠŠfoJoI
N3NSUoJoNo3NSoUoJoŠfffŠo3NSofŠfŠfoJoŠŠfŠŠoJoS
SOR3oJoSoORo3oJoŠŠfŠŠoORoŠŠŠŠfoJoŠŠfŠfoJoZ
KORNoJoKoORoNoJoŠfŠffoORoŠfffŠoJoŠffffoJoO
L3NSYoJoLo3NSoYoJoŠffŠŠo3NSoffŠŠfoJoŠfŠŠŠoJoH
V3NSRoJoVo3NSoRoJofŠffŠo3NSofŠŠfŠoJofŠŠfŠoJoR
?3NSYoJo?o3NSoYoJoŠŠŠffo3NSoffŠŠfoJoŠŠŠŠfoJo3
KódemojeoslovoobVISZOHR3bz

PPzoTvaryoaopísmena
ŠifraopřipomínáotabuliouoočařeoJojdeoooXraillovoopísmozoPísmenaovpravoo
převedemeo právěo doo Xraillovao písmao ao vyplnímeo jimio tvaro vlevozo
Napříklado písmenoo Go jeo tvořenoo čtyřmio puntíkyo uspořádanýmio doo
čtverceDozopuntíkůopísmenoJoaoIolzeosložitokřížekoatdzoNaomístaootazníkůo
doplnímeo jednoznačnáo písmenaDo takDo abyo šelo danýo útvaro vyplnito bezeo
zbytkuzoVyjdeohesloo“K3T3N3”

Pózo3lfaDobetaDogama
Kombinaceo prvnícho třío písmeno řeckéo abecedyo připomínajío strukturuo
římskýchočíselzoKdyžodosadímeozaoalfuoIDobetuoVoaogamuoXDotakoskutečněo
římskáo číslao vyjdouzoNicméněo pokudo beremeo xýtéo písmenoo zo abecedyDo
vyjdouonesmyslyzoPročoalfaDobetaoaogama“oJeopotřebaovzítoxýtéopísmenoo
zořeckéoabecedyzoVyjdeo“sportonaopet”zoSportůonaopětopísmenojeoaleovícezo
Rozhodněo nejvíceo aleo ko šifřeo pasujeo “ZÁP3S”Do protožeo jeno teno jeo
řeckořímskýDostejněojakoošifraz
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TxýsYruhysasobrázky
Všimnemessi(sžeskruhůsjescelkemsM“ýsVskaždémssesnacházísobrázky(skterés
představujís albas nějakés hudebnís skupinys nebos interpretaýs Názevs každés
skupinys épříjmenís interpretats začínás nas jinés písmeno(s lzes taktos tedys
popsatsrůznýmispísmenysvšechsM“skruhůýsOdsněkterýchsalbsvedousčárysks
dalšíms obrázkům(s kterés znázorňujís skladbys nas albechs ses nacházejícíýs Zs
písníspaksvedousdalšísčáryskesdvojicímsslov(sježslzesnaléztsvsjejichstextuýs
=ezis těmitos dvěmas slovys jes vs danýchs písníchs vždys právěs jednos dalšís
slovoýs Tos můžemes přiřadits písmenu(s kterés odpovídás interpretoviýs
Napříklads kes kruhus Bs éBbenits ses vážes slovos XB:NÝs é“taks jednas ránas
nožem”szspísněsOszlatésrybceszsalbasTichásdomácnost(s“asještěsjednasvěc”s
zspísněsPomníkszsalbas"hlebíčky(s“ažsjednousnasmojesrýmy”szspísněsÝhojs
Šucieszsalbas=aléspísněsdostmyt(skspísmenusÝséÝbbatssesvážesslovosNOTs
é“trysnotstosscream”szspísněsTigerszsalbasÝrrival(s“bettersnotsgetstooshigh”s
zs písněs Qoneys Qoneys zs albas Waterlootýs Yes každémus písmenus abecedys
tedyszískámesslovo(sastosbuďsXB:NÝOPRVNÍOONBO'fRSTséuspísmensB(sQ(s
Š(sO(sSt(s:RUQÝO:VÝOSB"ON:OTWOséuspísmensR(sT(sV(sZts asnebosNBO
Nf"ONOTQfNŽONOONOTs éus zbytkus písmentýs Třetís skupinus písmens
vyhodíme(s zs prvnís získámes slovos žQBSŠOžs as zs druhés jedinés smysluplnés
slovosžTVRZžý
fnterpretis jsous použitis titoHs Ýbba(s Geatles(s "olplay(s :avids =ichal(s
Bbenové(s 'ooldss Žarden(s Žotts Yarel(s Qapkas as Qoráček(s frons =aiden(s
Xavory(s Yryls Yarel(s Šucie(s =ňágas as Žďorp(s Nohavicas Xaromír(s Olympic(s
Plíhals Yarel(s Queen(s RýBý=ý(s Stos zvířat(s Traband(s UM(s Vypsanás fixa(s
Wohnout(sXindlsX(sYoungsNeil(sZagorovásQanaý

TMýsYolečka
Yolečkas znázorňujís klávesys nas počítačovés klávesniciýs Šipkys směřujís ks
jednészessousedníchsklávesýsPokudspostupněspřecházímesnasnovésklávesys
ves směrus šipek(s každýs řádeks vykreslís grafickys jednos písmeno(s celkems
vyjdes žklavesnicežýs Nynís jes potřebas namapovats jednotlivés řádkys nas
reálnousklávesnicistak(sabyskaždásbarvaspadlasvždysnasstejnousklávesuýsTos
lzes jednoznačněs udělatýs Půlenás fialovás sedís nas klávesus YOZs respýs ZOYýs
Nakonecs přečtemes písmenas nas barevnýchs klávesáchs podles duhy(s vyjdes
žtureckyžýs Zkombinováníms obous tajeneks získámes tureckés slovos pros
klávesnicisRsžYŠÝVYBžý
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N)P2Znaky
V2 šifře2 se2 nachází2 )úb2 znakůé2 použitých2 je2 pouze2 )ó2 písmené2 přičemž2
žádné2 se2 nevyskytuje2 více2 než2 osmkrátP2 Přesně2 polovina2 jT82 použitých2
písmen2 je2 v2 abecedě2 na2 liché2pozici2 a2 polovina2na2 sudéP2Kopyta2 jsou2v2
šifře2 dvou2 druhů2 r2 kopyto2 sudokopytníka2 a2 lichokopytníkaP2 Řetězce2
ukončené2kopytem2jsou2tvořeny2vždy2pouze2sudými2nebo2pouze2 lichými2
písmenyP2 Spojením2 všech2 informací2 dohromady2 je2 tedy2 sudokué2 jedno2
prázdné2se2navíc2nachází2v2pomůckáchP2
Vyplníme2 tedy2dvě2 sudoku2mřížky2po2 řádcíché2 jednu2 sudými2 písmeny2 a2
kopyty2 sudokopytníků2 jsudoku8é2 druhou2 lichými2 písmeny2 a2 kopyty2
lichokopytníků2 jlichoku8P2 Nyní2 jednoduché2 logické2 úlohy2 vyřešímeé2
doplníme2 písmena2 na2 místa2 kopyt2 v2 mřížkáchP2 Nakonec2 kopyta2 v2
původním2textu2zpětně2nahradíme2písmeny2a2vyjde2 tajenkaé2která2 říkáé2
že2 kódem2 je2městoé2 kde2 se2 odehrává2 tato2 hraP2 TMOU2 se2 hraje2 v2Brněé2
heslem2je2tedy2“BRNO”P
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(G,ýZnaky
Tatoý šifraý vý soběý skrýváýmnohoý informací,ý JednakýnarážkyýnaýPolskoýaý
takéý zmínkyý oý víře,ý Správnýmý nápademý jeý zapojitý polskýý křížpý kterýmý
překryjemeý mapuý Polska,ý Hráčiý jsouý veý skutečnostiý hlavnímiý biskupyý
polskýchýdiecézií,ýGeografickáýpolohaýdiecézieý jeý takéý jasněýpřiřaditelnáý
jednomuý zý devítiý “chlívků”ý polskéhoý kříže,ý Pokudý sledujemepý kudyý seý
pohybujeý míčý aý kteříý hráčiý sý nímý přijdouý doý stykuý Ppřesnéý písmenkoý
určujeý čísliceý jednapý dvaý neboý třiý použitáý vý textuý uý danéhoý hráčeépý
dostávámeý tajenkuý “vyhledejý příjmeníý golmana”,ý Přiý pohleduý naý mapuý
Polskaýjeýcelkemýjasnépýkteráýdiecézieýjeývýbrancepýaýkdoýpochopilýsystémý
šifrypýtenýnemáýproblémýdohledatýpříjmeníýhlavyýGdaňskéýdiecézieýjýhesloý
jeý“GLODZ”,


