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krzyżówka  

nagrody ufundowała firma

Laureatem nagrody w krzyżówce z numeru 12/2018, noża z okrągłym, obrotowym ostrzem Tajima LC710, 
został Pan Paweł Ziaja z Gliwic.  Gratulujemy!

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10 utworzą hasło. Rozwiązanie 
(hasło) prosimy nadsyłać do 30 kwietnia br. na adres redakcji (kupon za-
mieszczamy obok). Do wygrania ołówek automatyczny EXPERT DRY 
ufundowany przez sklep internetowy ProfiTechnik.

nagrodę ufundował e-sklep

krzyżówka 

im
ię: ............................................................................... nazw

isko: ............................................,............................................... 
zaw

ód w
ykonyw

any ......................................................................................................................................
ulica: 

...................................................................................... 
nr 

............... 
lok. 

...................
telefon................................................................ e-m

ail ...................................................................................
kod .. .. – .. .. .. m

iejscow
ość ........................................................................................................................

hasło krzyżów
ki z num

eru 3/2019: .........................................................................................................
Adm

inistratorem
 Państw

a danych osobow
ych jest Grupa M

EDIUM
 Spółka z ograniczoną odpow

iedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, 
z siedzibą w

 04-112 W
arszaw

a, ul. Karczew
ska 18, tel. +

48 22 810-21-24, w
ydaw

ca elektro.info.
W

yrażam
 zgodę na przetw

arzanie m
oich danych osobow

ych przez Grupa M
EDIUM

 Spółka z ograniczoną odpow
iedzialnością Sp.K. 

w
 celu w

yboru zw
ycięzcy krzyżów

ki: zaznacz w
 kratce znak X  

Przysługuje Pani/Panu praw
o do w

glądu do sw
oich danych, aktualizow

ania, popraw
iania oraz całkow

itego usunięcia ich, a także 
w

niesienia sprzeciw
u w

obec ich przetw
arzania. Podanie danych m

a charakter dobrow
olny. Dane są chronione zgodnie z Rozporzą -

dzeniem
 Parlam

entu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kw
ietnia 2016 r.

1.  W
yrażam

 zgodę na otrzym
yw

anie drogą elektroniczną na w
skazany przeze m

nie adres e-m
ail inform

acji o w
yniku rozw

iązania 
krzyżów

ki w
 rozum

ieniu ustaw
y z dnia 18 lipca 2002 roku o św

iadczeniu usług drogą elektroniczną: zaznacz w
 kratce znak X 

2.  W
yrażam

 zgodę na otrzym
yw

anie drogą elektroniczną na w
skazam

y przeze m
nie nr telefonu inform

acji o w
yniku rozw

iązania 
krzyżów

ki w
 rozum

ieniu ustaw
y z dnia 18 lipca 2002 roku o św

iadczeniu usług drogą elektroniczną: zaznacz w
 kratce znak X 

D
ata: .................................................................... Podpis: ........................................................................................

Kupon należy nakleić na kartę pocztow
ą i przesłać na adres: 04-112 W

arszaw
a, ul. Karczew

ska 18  
lub przesłać faksem

 na num
er: 22 810-27-42

W
yrażam

 zgodę na zapisanie m
nie do new

slettera „elektro.info”. Podpis: ................................................................................................ 

Poziomo: 1 maskowanie się dla niepoznaki; 5 badacz latających talerzy; 8 członek rządu kierujący  resortem; 
10 alternatywna droga przepływu prądu w gniazdku elektrycznym; 13 firmament; 14 uzupełnienie do umo-
wy; 16 dziedzina jakiejś działalności, także pole uprawne; 18 lampa elektronowa mająca katodę, anodę i dwie 
siatki; 19 marka samochodu; 20 do lutowania; 21 prąd elektryczny, który powstaje w organizmach żywych 
wskutek funkcjonowania tych organizmów; 22 po wiośnie; 23 człowiek z wieloletnim  doświadczeniem za-
wodowym; 24 dawne urządzenie do porozumiewania się załogi samolotu; 28 przewodzi prąd w kablu; 29  belka 
wmurowana w ścianę powyżej otworu okiennego lub drzwiowego; 30 składnik ćwikły; 31 bezlitosny kpiarz.

Pionowo: 1 urządzenie wyrównujące wpływ określonych czynników fizycznych na dany układ; 2 jadłospis; 
3 styl dyktowany przez modę; 4 bije od ogniska; 6 jacht morski; 7 zielony mały lasek, gdzie śpiewają ptasz-
ki; 9 płyn w akumulatorze; 11 frontowe uderzenie; 12 zdjęcie; 15 jedna z warstw atmosfery ziemskiej; 17 ścia-
na wody spadającej ze skały; 21 odwaga połączona z ryzykiem; 25 wprawia w ruch określony element lub 
urządzenie techniczne; 26 nazwisko duńskiego fizyka, laureata Nagrody Nobla za opracowanie badania struk-
tury atomu; 27 skalarna wielkość fizyczna określająca pracę wykonaną w jednostce czasu przez układ  fizyczny; 
29 część twarzy.  (jasa)
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