
Číselná abeceda 

Tato šifra pracuje s abecedou tak, ze je zde každé písmeno nahrazeno číslem podle pořadí 

v abecedě. 

Využitie 

Tato abeceda sa použiva ja v scriptovacích jazykoch ako je aj PHP,HTML.... Šifrujeme ňou 

prístupové heslá,emali použivateľov. 

 

V škole pri písomkach ako tahák. Veď predsa čo vám môže povedať učiteľ SJ na písomke 

keď máte celú lavicu zapísanú nezmyselnými číslami, pomlčkami, lomkami. Jediný problém 

je v tom že abecedu musíte vedieť naspamäť a to bez jedinej chyby! POZOR!! A však 

abeceda nie je úplne bezspečná ak vám učiteľ nájde tabuľku kde sú čísla priradené v abecede 

tak máte veľký problém preto ju majte radšej v hlave. 

Učenlivý text: 

Abeceda nemá ´,ˇ teda žiadne interpunkčné znamienka okrem LOMKY a POMLČKY 

Abecedu píšeme takto:  

1-8-15-10 

A-H-O-J 

Medzeri píšeme dvoma lomkami tak že napíšeme slovo teda čísla a vynecháme medzeru 

a napíšeme //a piseme dalej. Lepšie je písať do riadkov pod seba. Je to jednoduchšie. 

Príklad: 

Mama uvarila obed. 

13-1-13-1// 21-22-1-18-9-12-1// 21-2-5-4 

Alebo: 

Mama uvarila obed. 

13-1-13-1 

21-22-1-18-9-12-1 

21-2-5-4 

 



 

 

 

šifra: 1-8-15-10 // 19-9 // 4-15-2-18-25 // 1-11 // 20-15// 22-9-5-19 // 16-18-5-3-9-20-1-20 

RIEŠENIE: 

A B C D E F G H I J K L M N O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto tabulku si dobre zapamätaj bez nej to jednoducho nejde. 

Nie je tažká stačí ak sa naučíš 10 rozhádzaných písmen nie vedla seba! Slúžia ako zadhytné BODY. 

Konkrétne ja som sa ju nučíl za 57 minut a ovladam ju perfektne viem cislicami pisať aj ich sice 

hapkavo no viem ich citat. Nezalezi na rozsahu tymto si precvicujete pamäť a po dokoncení pisania 

vas môže trocha boleť aj hlava, v pravdepodobnejšiom prípade sa cítite ako EinStein. 

Prepacte za gramaticke chyby. 
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