
IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech: 

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový text: wtupvqju ep upwbsoz, pwtfn. kfoaf lbaez tfn qsjkef t ofdj wjajulpv, tmfdop
hmpszpwb.

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:

IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech:

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový text: dfsrghojhs gw, gzsqbc, ns hovzs jszwyo gzcjo dgoz bor qvfqvzsa xo ysvcgw
yczcwrozbwvc fcgczi

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:



IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech: 

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový  text:  bfc  daej  xco  begnc  xalkogepg  pgwmcbcn  pcuk  vqxctpw.  cng  bclkuvg,
ungepq inqtaqxc.

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:

IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech:

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový text: egtshipkit hx wd, ot htsx cps ozjbpkzdj p bnhax cp id, ypz o cx kngdhit rtan
higdb oxkdip

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:



IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech: 

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový text: yvlfkql vh swdml vwhmqh. ch cyodvwql xfwb, vohfqr, ydp xndchph ylf qhc
mlqbp

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:

IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech:

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový text: zqa p dy rktek losxqpuj liusxdq plyhqjq, fesydqzys duzqaoc lyhdyauc q
aedsys iqcejdoc sbeluauc

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:



IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech: 

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový text: risfcginri,  wpigrs kpsvcsze. zwoyxoy risfcginri tsxiwir.  qipe nwxi hsfvsy
tpezfy?

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:

IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech:

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový  text:  tcfmv  bvd  q  azev  crkbp,  evq  ajdv  dp.  jcvtef  xcfipfmr,  kf  spc  fyifdep
fbrdqzb.

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:



IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech: 

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový text: hjwytaf adwtgf! fqj efonxyj, xqjhst lqtwdtaf, axjhmst zaninyj. efonrfqf gd
afx mnxytwnj adsfqjez?

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:

IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech:

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový text: lwv kdg g lg, vgklsl rangl rw rcmesncq nwf s rjquzdal nqngb s mlngjal
fwbscw lq gjysfq, cgkla s fwjnq

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:



IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech: 

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový text:  yzgxe xuyyas bkroqe lefourum yk ujkhxgr tg zktzu jgrkqe uyzxub ghe
yzajubgr suxyqk fobuioyyzbu

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:

IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech:

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový text: ctdxlb mtdhox etmdr, dtmterstmhkr, xgsrfr, ahkfhgr t mtd wtex sdktmdt,
khsnfbmx mhfn?

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:



IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech: 

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový  text:  wypavt  zl  wvrvbzls  uhwvkvipa  joltpjrvb  zfualgvb  gpcvb  otvab yljluvb
wyvavwshgth

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:

IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech:

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový text: pcny, jigiwc nywb pixcwye gibf xyfun, wi wbnyf. u nue my xi nibi jomncf.

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:



IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech: 

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový text: wjrmdqt tibsc sbmzi am kpwditi vixzwabw risw hqdi puwbi ik jgti rqvmpw
kpmuqksmpw atwhmvq

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:

IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech:

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový text: hjcg omzwv yjnovo hzypup nz njfmvojqnfth hjufzh izwj uduvgp kvyznvo
hzomp ygjpcjp.

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:



IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech: 

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový text: ohirxuxprn, bunlwx puxahxej, wnwr vhv anvnbunv. cjt mju?

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:

IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech:

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový  text:  wha  lnkpkva  jaiah  gkqogw  dqiknq,  rvwh  oe  zk  dhwru,  va  qzahw
jkniwhjedk yhkragw.

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:



IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech: 

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový text: k dorni, cvomxy, cdkbi byccew xkzckv wojs cfo mrowsmuo fjybmo dyrvody

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:

IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech:

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový text: al kxmlalybkf mofolav. kbgaofs whrpfi rabixq rjbibel mpx.

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:



IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech: 

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový text: actczol yldwl upy upopy kafdzm, ulv zcrlytkzgle ktgzf sxzef.

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:

IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech:

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový text: qryjm fm rm pybs jcr, twqjm x rmfm amqg hyim xyiplcjc rcjc y nmqjm rm
xy nyp blg.

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:



IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech: 

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový  text:  vq  hemw vuzk lbgean,  vqpzapgeeu,  fhmdzqveu m dkotxqveu,  zm zqvl
bdudapm hgnqo zqzmdmluxm.

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:

IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech:

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový text: tjzyt uzl sn u ltydt. z ozj ty rd czk rszqx qnrrtl cn uxsuzqdmh bknudjz.

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:



IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech: 

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový text: ghgb qehubh prfgh, cb xgrer fr zbuy oeng ilibw mvibgn, wfrz qarfavub qar
bowrivy

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:

IT, pracovní list 1. února: jednoduché šifry

1 Caesarova šifra
Napište větu o alespoň 5 slovech:

Zvolte posuv v rozsahu 1 až 25:

Posuňte každé písmeno věty o zvolený počet míst v abecedě:

2 Lámání Caesarovy šifry
Šifrový text: fhyrbypdu, ibusde xubude. qbu ijqho heiikc je cydyb teibeldu.

Určete 5 nejčastějších písmen a četnost každého z nich:

Odhadněte, které posuvy přicházejí v úvahu:

Rozluštěte aspoň začátek textu:

3 Vigenèrova šifra
Na první řádek tabulky napište větu:

Na druhý řádek tabulky napište heslo o 2 až 6 písmenech. Heslo zopakujte podle potřeby
několikrát za sebou.

Každé písmeno věty posuňte v abecedě podle příslušného písmene hesla.

4 Lámání Vigenèrovy šifry
Šifrový text: uroikh yojvjzp i kweaksunp qrf auy tayzj joykh

(Pro  rychlejší  luštění  rovnou  správně  uhodneme,  že  heslo  má  4  písmena.)
Vypište každé čtvrté písmeno šifrového textu:

Vyluštěte vypsanou část jako Ceasarovu šifru:


