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KRZYŻÓWKA 1

9

Poziomo
5

Osoba układająca nowe szyfry.

6

Litery i cyfry, umowne nazwy
lub wyrazy ukrywające właściwe
nazwy czegoś lub czyjeś nazwiska.

7

Osoba odczytująca zaszyfrowane,
zakodowane informacje.
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10 Sposób komunikacji, który maskuje
i uniemożliwia wykrycie obecności
komunikatu (od steganos – „ukryty,
chroniony”, graphien – „pisać”).
11 Ciąg określonych znaków (w tym
graficznych), a także grup liczb i cyfr,
którymi zastępowane są całe wyrazy:
nazwy i osoby, czynności i działania
stosowane w celu utajnienia
komunikatu.
14 Tekst szyfrowany – tajne pismo
/wiadomość zapisana znakami
zrozumiałymi tylko
dla wtajemniczonych.
15 Odczytanie zaszyfrowanego tekstu
bez posiadania klucza szyfrowego
– rozwiązywanie (łamanie) szyfrów
i kodów oraz ustalanie do nich klucza
i oznaczeń kodowych.
17 Odczytywanie zaszyfrowanej
korespondencji na podstawie
posiadanego klucza szyfrowego.

Pionowo
1

Osoba, która przekształcając tekst otwarty w kryptogram, nadaje, odbiera i odczytuje tajną korespondencję podaną szyfrem.

2

Zastępowanie całych wyrazów: nazw i osób, czynności i działań (a nawet całych zdań), a także miejscowości, innymi określonymi
ciągami znaków (w tym graficznych), a także grupami liczb i cyfr.

3

Dział kryptologii poświęcony zasadom i technikom tworzenia szyfrów; sztuka przetwarzania tekstu zrozumiałego dla wszystkich
w tekst zaszyfrowany.

4

Nauka o sposobach utajniania przekazywanych tekstów, o pismach zapisanych tajnymi znakami, o tworzeniu i rozwiązywaniu szyfrów
i kodów, czyli kryptogramów.

6

Osoba zajmująca się dekryptażem, łamaniem lub rozwiązywaniem szyfrów i kodów, kryptoanalizą.

8

Dział kryptologii, nauka i sztuka rozszyfrowywania, inaczej łamanie kodu lub dekryptaż.

9

Odczytywanie zakodowanej informacji.

12 Zaszyfrowany wiadomość nadana przez telegraf lub radiotelegraf.
13 Osoba zajmująca się kryptologią, czyli obmyślająca metody utajniania tekstu, jak i odczytywania pism utajnionych lub zaszyfrowanych.
16 Przekształcanie tekstu jawnego i otwartego w kryptogram za pomocą klucza (porządku ustalonego przez nadawcę i odbiorcę),
który umożliwia utajnienie informacji i przesłanie jej w formie nieczytelnej dla osób trzecich.
18 Kod do zapisywania i przekazywania informacji, których treść powinna pozostać nieznana osobom niepowołanym (cyfry, znaki
lub kombinacje liter zastępujące litery według porządku/klucza ustalonego przez nadawcę i odbiorcę).

