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Til efterforskerne af denne sag:
Hjælp os med at ﬁnde den rigtige kombination, så vi kan åbne Mortens computer.
Der er 2 bilag til denne sag, der skal udfyldes og sendes/aﬂeveres til afdelingslederen.
Sagen har høj prioritet, da banden, denne sag omhandler, længe har været et stort
problem.
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Beretning fra hovedkontoret

Som beskrevet i en tidligere rapport, ﬁk vi i sidste uge endelig fanget Morten ”Mønter”.

Morten havde en computer på sig, der helt sikker indeholder vigtige oplysninger for efterforskningen.
Hvis vi får åbnet denne computer, har vi alt det, vi skal bruge for at retsforfølge K-30 banden. Der er
dog en snedig lås på computeren.

Man skal danne et kvadrat med nogle forskellige brikker. Brikkerne har samme størrelse som
centicubes.

Når man har den rigtige kombination, farves den på papir og vises til computerens kamera, som så
åbner computeren.

Vores dataafdeling har brug for hjælp til denne opgave, da den er den sidste brik, vi mangler i denne
sag. Derfor er det vigtigt, I løser opgaven.
Løs opgaven i følgende rækkefølge:

1. Se på Bilag 1 med brikker og klip dem ud. Hvis I har centicubes til rådighed, kan I også benytte
dem.
2. Brug brikkerne til at løse koden ved at placere dem rigtigt på kodearket (Bilag 2). Du må/skal
dreje nogle af brikker.
3. Når du har den rigtige kombination, skal du farve den på computerarket nederst på Bilag 2.
4. Giv arket til din lærer, så tester han/hun, om det er den rigtige kombination.
5. Vi har brug for fysisk bevismateriale til vores arkiv, så hvis I har centicubes liggende i
efterforskningslokalet, skal I samle en nøjagtig kopi af koden som centicubes.
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For at bryde koden til Mortens computer, skal du bruge disse
brikker.
Klip dem ud eller skab dem med centicubes og brug dem på
Bilag 2.

BILAG 1
til SAG NUMMER 4

Klip brikkerne ud eller skab dem med centicubes i en til en.

2022 © mattip.dk

Brug brikkerne fra Bilag 1 til at åbne Mortens computer.
Koden er svær, men hvis du klarer det, så aﬂever den til din
afdelingsleder. Så vil han/hun tjekke, om den virker ...

BILAG 2
til SAG NUMMER 4

1.

Placer brikkerne fra Bilag 1, så hele kvadratet er fyldt ud.

2.

Farv den rigtige kode ind i felterne her og aﬂever bilaget til din afdelingsleder.
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• Det kan være en ide at lade eleverne læse beretningen
fra hovedkontoret højt for hinanden, så oplysningerne og
informationerne er tydelige for alle detektiver/efterforskere.
Du kan også vælge selv at gøre det.
• Opgaven ser umiddelbar let ud, men den kan for mange være sværere, end man skulle
tro. Hvis I har centicubes til rådighed, er det en god ide at lade efterforskerne bruge
dem til at skabe ﬁgurerne.
• Hvis eleverne arbejder sammen, kan det være en ide at udskrive Bilag 1 og bilag 2 i
A3. Så bliver brikkerne større, og det er lettere at være med. Laminer evt. Bilag 1, så
brikkerne er mere faste, når de klippes ud.
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