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Kodowanie nie jest zupełnie tym samym co 
programowanie. Wynika to z historii informatyki, 
gdzie kiedyś kody tworzyło się najpierw bez 
użycia komputera, a następnie wprowadzało się 
je do maszyny. 

W teorii informacji kodowanie i dekodowanie 
informacji odnosi się do zapisywania informacji 
w innym języku- w kodzie, jako przykład może 
posłużyć alfabet Morse’a.



Kodowanie polega na ogół na zastępowaniu 
znaków tworzących oryginalną wiadomość 
innymi znakami lub zbiorami znaków według 
jednoznacznego przepisu

Programowanie jest procesem szerszym niż 
kodowanie, wykraczającym poza pisanie kodu. 

Należy zwrócić też szczególną uwagę, na to iż 
w podstawie programowej nie pojawia się 
określenie kodowanie, lecz programowanie.



„Szyfr to ustalony sposób utajniania (czyli 
szyfrowania) wiadomości, który na ogół polega na 
zastępowaniu tekstu wiadomości innym tekstem…” 
Jedną z odmian szyfrowania metodą podstawiania 
jest kodowanie wiadomości.
„Kodowanie polega na ogół na zastępowaniu 
znaków tworzących oryginalną wiadomość innymi 
znakami lub zbiorami znaków według 
jednoznacznego przepisu.” 

M. M. Sysło  - Porządek wśród informacji kluczem do szybkiego wyszukiwania, Maciej M. Sysło (red.), Zbiór wykładów wszechnicy 
popołudniowej, tom 1: Podstawy algorytmiki. Zastosowania informatyki, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa 2011, 
s.230,231 .



Ważne!
powinniśmy mieć na względzie,                      

iż proponowane zadanie musi działać      
w dwie strony. Oznacza to, iż dzieci 

powinny móc odczytać kod                                   
i odkodować informację, ale również 

mieć możliwość zakodowania 
wiadomości!



ALFABET MORSE’A

źródło: Kod Morse’a – Wikipedia, wolna encyklopedia

Kod Morse’a – stworzony                 
w 1838 r. przez Samuela 
Morse’a i Alfreda Vaila sposób 
reprezentacji alfabetu, cyfr                 
i znaków specjalnych                         
za pomocą dźwięków, błysków 
światła, impulsów 
elektrycznych lub znaków 
popularnie zwanych kreską                    
i kropką.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_Morse%E2%80%99a


ALFABET MORSE’A



Morse Code Translator | Morse 
Code World

Tłumacz Alfabetu Morse'a - Skalkuluj.pl

.- -. .. .-

https://morsecode.world/international/translator.html
Tłumacz Alfabetu Morse'a - Skalkuluj.pl


źródło: Troop Leader Mom: Getting Started with Girl Scout Daisies, Brownies, and Juniors!: Juniors: Detective Badge: Science (This is long! 

Grab your coffee now)

http://troopleadermom.blogspot.com/2015/12/juniors-detective-badge-part-one.html


źródło: Troop Leader Mom: Getting Started with Girl Scout Daisies, Brownies, and Juniors!: Juniors: Detective Badge: Science (This is long! 

Grab your coffee now)

http://troopleadermom.blogspot.com/2015/12/juniors-detective-badge-part-one.html


źródło: Troop Leader Mom: Getting Started with Girl Scout Daisies, Brownies, and Juniors!: Juniors: Detective Badge: Science (This is long! 

Grab your coffee now)

http://troopleadermom.blogspot.com/2015/12/juniors-detective-badge-part-one.html


SZYFR CEZARA

źródło: Szyfr Cezara – Wikipedia, wolna encyklopedia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szyfr_Cezara


SZYFR CEZARA

źródło: Szyfr Cezara – Wikipedia, wolna encyklopedia

Alfabet: AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŹŻ 
Szyfr:   CĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŹŻAĄB

Sposób szyfrowania może być przedstawiony za pomocą 
diagramu dwóch ciągów z odpowiadającymi sobie 
kolejnymi literami alfabetu. Te same litery drugiego ciągu 
są przesunięte względem ciągu pierwszego o określoną 
liczbę pozycji, zwaną parametrem przesunięcia (tutaj 3)                  
i pełniącą funkcję klucza szyfru:

Tekst zaszyfrowany: OHBÓŻ DĆFĄ, EKTRP ŚZŃM YŹSŁ L UAGWĘ INCJ

Tekst jawny:        MĘŻNY BĄDŹ, CHROŃ PUŁK TWÓJ I SZEŚĆ FLAG

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szyfr_Cezara


Szyfr Cezara - koder/dekoder online -
Skalkuluj.pl

Szyfr cezara - deszyfracja - online | Marcin 
Mazurek

Szyfr Cezara (math.edu.pl)

„Bądź jak Boski Cezar…”

https://skalkuluj.pl/szyfr-cezara-online
http://marcinmazurek.com.pl/szyfr-cezara-deszyfracja-online
https://www.math.edu.pl/narzedzia.php?opcja=szyfr-cezara


KOD PIGPEN
Geometryczny szyfr 
podstawieniowy, gdzie 
symbole wymienia się na litery 
umieszczone w odpowiednich 
figurach geometrycznych. 
Zazwyczaj klucz do szyfru 
podawany jest w polach 
kwadratowych, lub 
trójkątnych, w zależności od 
wariantu.

źródło: Pigpen cipher - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Pigpen_cipher


Pigpen Cipher - Crypto Corner (interactive-
maths.com)

Pigpen Cipher (online tool) | Boxentriq

https://crypto.interactive-maths.com/pigpen-cipher.html#decrypt
https://www.boxentriq.com/code-breaking/pigpen-cipher


SZYFR PŁOTKOWY

źródło: Szyfr płotkowy – Wikipedia, wolna encyklopedia

Szyfr Płotkowy | Kryptografia | Crypto-Online 
(crypto-it.net)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szyfr_p%C5%82otkowy#:~:text=Szyfr%20p%C5%82otkowy%20%E2%80%93%20szyfr%20przestawieniowy%2C%20opisywany%20przez%20pewn%C4%85,rz%C4%99du%2C%20po%20kt%C3%B3rym%20umieszcza%20si%C4%99%20rz%C4%85d%20drugi%2C%20itd.
http://www.online.crypto-it.net/pl/plotkowy.html


https://youtu.be/vvretYJ8sh8



https://www.menti.com/alr44yxu694u



Red Luth - Alphabets 
(luthorien.altervista.org)

Szyfry harcerskie (matw.pl)

http://luthorien.altervista.org/Tools/alphabets.htm?fbclid=IwAR20ggXbbruxCl-xjzCaZ9caZ3tU8uJ4BAgvJBHZG0r4GG4bNDkJhyQxjfo
https://www.szyfry.matw.pl/dodaj_szyfr
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