
 

ŘEŠENÍ ŠIFER

 

 

 

 

SADA ŠIFER 8

Šifra 1 Dopis 2 body 

 
Vážená kolegyně/vážený kolego, zdravím tě jménem všech – tedy všech 
kolegyň/kolegů, kteří tento dopis také čtou. Jistě i tvým kolegyním/kolegům 
připadá divný – a naprosto oprávněně.  Je to šifra připravená pro Vaši/jejich 
potěchu. Jejím cílem je roztočit veškeré mozkové závity na plné obrátky. 
Tato šifra Vám/vám jistě přinese mnoho zábavy a snad i nějaké poučení. To 
ostatně bylo cílem při jejím sepisování. Jistě stojí za povšimnutí. Přejeme 
hodně štěstí, drahá kolegyně/drahý kolego! 
 

 

Řešení: V textu je výrazná interpunkce. Stačí vzít lomítka, pomlčky a tečky a 
dostaneme /-/./-./../…/, což je TENIS. 
 

 

Šifra 2 Předmět zájmu 3 body 

 
alsinula 4 
lumen 6 
meridianus 3 
oppugnator 5 
trianguli 2 
 

 

  8. 



 

Řešení: Jedná se o slova v latině (žabinec, světlo, poledník, dobyvatel, trojúhelník). 
Každému z nich jde přiřadit jeden školní předmět (biologie, fyzika, zeměpis, 
dějepis, matematika). Z nich pak bereme požadovaná písmena, dostaneme 
heslo LAMPA. 
 

 

Šifra 3 Obrazová galerie 2 body 

 

 

 

Řešení: V obou řadách je pět obrazů, lze vždy vybrat po jednom obrazu z obou řad, 
které jsou od stejného autora (da Vinci, Gogh, Mucha, Gauguin, Aleš). Ty pak 
určují znak Braillova písma. Dostaneme dohromady heslo TUREK. 
 

 

Šifra 4 Obrázek z venkova 2 body 

  

 

 



 

Řešení: Na obrázku jsou pětice (mraků, ptáků, izolátorů na sloupu, prken plotu, 
kytek, brouků). Ty vždy určují kód jednoho písmene v binární abecedě. Heslo 
čteme odshora, je to LZICKA. 
 

 

Šifra 5 Zaklínání čarodějnic 2 body 

 
 
do kotle vhod listi vlahe 
svar je s jedem v pachy nahe 
prihod to co vteklo v ceslo 
co se v tlame mloka neslo 
zdibec slizu hranostaje 
ocas stira co hlen saje 
z obesence  jedno stehno 
prst starce co ztratil leno 
ze zraloka bile maso 
z vlasu polednice laso 
proved varem v klokot skoro 
jen se zvedni ze dna paro 
prihod v ohen smolny prazec 
at vyvstane tlustokožec 
 

 

Řešení: Vzývání volně inspirované macbethovskými čarodějnicemi. Stačí vzít rýmy: 
he-slo-je-no-so-ro-zec. Tedy heslo je NOSOROŽEC. 
 

 

 


