
Karta do gry
Podróż, którą odbyli Trzej Królowie była bardzo długa i niebezpieczna, ale mieli oni poczucie, że ich
wyprawa jest ważna, bo spotykają Kogoś wyjątkowego. Wędrując, stworzyli specjalny łaciński szyfr,
który miał pomóc innym w przeżyciu podobnej przygody. Waszym zadaniem będzie znalezienie go
i przetłumaczenie. Nikt nie wie, jaki jest ten kod, ale każdy może go odkryć, dzięki rozwiązaniu wszystkich 
zagadek przy każdej z kolejnych tablic. Rozwiąż Szyfr Trzech Króli i zostań Czwartym Królem!
Według przekazu każdy, kto złamie kod, otrzyma Skarb Trzech Króli. 

Aby złamać Szyfr Trzech Króli, rozwiąż zagadkę przy każdej 
z 6 plansz. Numery zadań odpowiadają kolejnym tablicom. 
Idź wzdłuż trasy oznaczonej na mapie. Pamiętaj, że skróty, 
cyfry, przyimki, zaimki, spójniki także traktujemy jako 
pojedyncze wyrazy (MT,3, że, z, w, który, itd.). Nie są nimi 
znaki interpunkcyjne. Rozwiązania wpisuj do kolejnych 
pozycji w podanych rubrykach. Powodzenia!
Prześlij rozwiązanie w dn. 6 stycznia na adres
promocja@um.bialystok.pl. 50 osób, które w pierwszej 
kolejności wskażą prawidłową odpowiedź oraz prześlą 
zdjęcie ze spaceru orszakowego (np. z wykorzystaniem 
pamiątkowych standów usytuowanych na trasie orszaku), 
otrzyma pakiet nagród rzeczowych Miasta Białystok.  

Zagadka 9
Świetnie! Odkryłeś Szyfr Trzech Króli! Przed Tobą jeszcze tłumaczenie hasła. 
W ostatnim akapicie znajdź, licząc od początku tekstu:
4. literę w 8. wyrazie
4. literę w 9. wyrazie
4. literę w 17. wyrazie
1. literę w 37. wyrazie
2. literę w 40. wyrazie
1. Literę w 51. Wyrazie
Otrzymane hasło wpisz pod rubrykami Szyfru Trzech Króli.
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Zagadka 1.
Jak inaczej nazywa się
Święto Objawienia Pańskiego? 
Wyraz (odnajdziesz go na 
planszy) wpisz do pierwszej 
rubryki z Szyfru Trzech
Króli. 

ŚW. RODZINA
Zagadka 2. 
Dodaj wszystkie cyfry z planszy,
w tym rzymskie oraz te tworzące 
liczby, i podziel wynik przez 23. 
Rozwiązanie wpisz słownie do 
drugiej rubryki Szyfru Trzech 
Króli.

GOSPODA
Zagadka 3.
Znajdź  na planszy słowo, które 
znajduje się pomiędzy wyrazami 
„obecność” oraz „wezwanych”. 
Znaleziony wyraz wpisz do 
trzeciej rubryki Szyfru Trzech 
Króli.

PASTERZE

Zagadka 4.
Znajdź 11., 24. i 10. wyraz w pierwszym akapicie tekstu na planszy. W pierwszym wyrazie 
skreśl ostatnią literę, w drugim – pierwszą i dziesięć ostatnich. W trzecim wyrazie z kolei – 
sześć pierwszych liter, a ostatnią zmień na „e”. Utwórz hasło z pozostałych liter, a następnie 
wpisz je do czwartej rubryki Szyfru Trzech Króli.

Zagadka 5.
Znajdź drugi łaciński wyraz użyty od początku 
tekstu na planszy  i wpisz go do piątej rubryki 
Szyfru Trzech Króli.

Zagadka 6.
Król Judei panujący w latach 37-4 r. p.n.e. 
Odpowiedź wpisz do 6 rubryki Szyfru
Trzech Króli.

DWÓR HERODA

Zagadka 7.
Co wg Papieża Pawła Pawła VI zastawia demon, by zniszczyć człowieka? 
Odpowiedź znajdziesz na planszy. 

WALKA DOBRA ZE ZŁEM

Zagadka 8
Kto jest twórcą pierwszej szopki? Znaleziony wyraz wpisz do ósmej rubryki Szyfru Trzech Króli.

STAJENKA


