
 

Францисканська Молодь представляє  

День Пазлів ФМ 2020 
 
 
 
 
 

05 – 07 червня 

• Цей пакет містить 8 головоломок (пазлів), котрі є 
незалежними одна від одної 

• Відповідь на кожну головоломку - одне слово (в іншому 
випадку необхідну кількість слів буде вказано) 

• Кожна вірно надана відповідь оцінюється в 1 бал.  

• Ви можете користуватися Інтернетом та будь-якими іншими 
ресурсами, які будуть у вашому розпорядженні 

• Можуть приймати участь команди від 2 до 4 осіб 

• Відповіді можна надавати необмежену кількість разів 

Бажаємо успіху! 
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#1: Patronus 

 

 

1.  Містики  
2.  Загублені речі  
3.  Пожежники  
4.  Діти  
5.  Екологи  
6.  Подружжя  
7.  Дальнобійники  
8.  Знайдення праці  
9.  Священики  

 

 

 

Відповідь: __________________________ 

Сторінка 2 
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#2: ГеНіАльНиЙ лІнГвІсТ 

Лінивий студент в черговий раз проспав урок лінгвістики. 
Єдине, що він пам’ятав, це те, що домашнє завдання 
стосувалось принципу побудови нової мови. Вдома, 
виконуючи завдання, він вкотре заснув за ноутбуком, та 
коли прокинувся, зрозумів, що випадково створив нову 
мову. Проте для викладача знайшлось більш логічне 
пояснення, що для її створення було застосовано 
зворотній принцип транслітерації. Ось, що в нього вийшло: 

YFQ,SKMIF  

GHBRVTNF  

DCTVJUENYMJUJ  

,JUF 

 

Відповідь: __________________________ 

Сторінка 3 
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#3: Обраний 

Тільки під прямим кутом 

 

 

 

 

Відповідь: __________________________ 

Сторінка 4 
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#4: Grandissimo 

● Стільки Богів визнає Католицька Церква 

● (1)°(2)‘ (3)°(4)‘  

·        Посудин на весіллі в Кані * стільки днів творив Бог небо і 
землю + тисяча днів у Бога як … днів = (1) 

·        Стільки народів Бог підкорив ізраїльському народу, коли 
Він вів їх в Землю Обітовану * стільки синів було у батька 
Давида = (2)  

·        Стількох він покликав + стільки їх лишилось, коли він 
прийшов до них вперше після своєї смерті = (3) 

·        Стількох мужів було вибрано для служіння вдовам * 
стільки духів він вигнав з неї + стільки духів перебуває 
перед його престолом = (4) 

● Дітей у Якова 
● Колін Ізраїля, що увійшли в Землю Обітовану 
● Фатімські об’явлення 

  

Спеціальні символи: * множення + додавання 

 

Відповідь: __________________________ 

Сторінка 5 
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#5: Mission impossible 

Ви спеціаліст з криптографії, державна служба розвідки дала вам 
завдання розібратись з перехопленим текстом якогось 
новоствореного таємного угрупування. Інформації отримано дуже 
мало, відомо лише, що члени угрупування ведуть активну 
громадську діяльність, при цьому не видаючи себе, оскільки щоби 
впізнати один одного вони використовують якесь зображення. При 
зустрічі їм достатньо одного погляду на цю річ, щоби впізнати 
своїх. 

Окрім цього вони також ведуть переписку, використовуючи 
невідомий шифр. Є припущення, що під час шифрування вони 
використовують це саме слово-ключ. 

Завдання полягає в наступному: 

- дізнатись слово-ключ 
- розшифрувати перехоплений текст 
- визначити кінцевого адресата (кому цей лист було написано) 

 

 

 

Сторінка 6 
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Фрагмент зашифрованого тексту: 

ОЩБС РАЛТ ЕУТЮ ОЧСЛ 

ЯЯХТ ЙЮЇТ ИЩУФ ЛЩТБ 

ШСРФ ФПВЛ ОЧСО ІДУИ 

  

БЯЯП ФЩЄО ЯАРК ЗІОІ 

ЇЬУЕ БАЮЬ ГВЮВ ЇЬГЧ 

ЦВБА ГІЖЧ БІДП ЗЦДЛ 

  

ЖІЄС ХЧБУ ГУВІ ЖВЄЙ 

ЩБЮФ ЄАКУ ЦГЛБ ПВАЬ 

БШВГ ЯХЇР СЧБУ СФФЄ 
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Також у ваше розпорядження було надано Досьє з грифом “Цілком таємно”: 

 

Відповідь (три слова): ________________________ 

Сторінка 8 
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#6: Драбина слів 

Щоб переходити від одного слова до іншого можна змінювати тільки одну літеру 

 

Відповідь: __________________________ 

Сторінка 9 
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#7: Божественна мати 

Прогулюючись по лісовій галявині біля руїн 
старовинного храму ти знайшов загадковий 
артефакт, на обідку котрого був напис “Квінтове 
коло”, а на звороті вигравіювано короткий текст: 

“Приховану стрілку віднайди, в північно-cхідному 
напрямку встанови. 

Орієнтуйся вночі по сузір’ям - спочатку Стрілець, 
потім Пегас, далі напрямок стане зрозумілим.” 
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Відповідь: __________________________ 

Сторінка 11 
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#8: Кілька градусів нижче нуля 

 

Сторінка 12 
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(продовження попередньої сторінки) 

 

Відповідь: __________________________ 

Сторінка 13 

 


