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krzyżówka  

nagrody ufundowała firma

Laureatem nagrody w krzyżówce z numeru 3/2019, ołówka automatycznego EXPERT DRY, został Pan Ma-
riusz Hajduk z Radomyśla nad Sanem.  Gratulujemy!

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 12 utworzą hasło. Rozwiązanie 
(hasło) prosimy nadsyłać do 31 lipca na adres redakcji (kupon zamiesz-
czamy obok). Do wygrania kieszeń narzędziowa do pasa monterskiego 
 Parat  Parabelt S ufundowana 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 5/2019: .........................................................................................................
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 może być elektryczna, gazowa, wodna i artystyczna; 5 tlenek węgla; 7 kolizja drogowa, także 
kwota odliczona od zapłaty z tytułu należności finansowych; 8 gaz szlachetny z grupy helowców stosowany 
w oświetleniu; 9 kieszonkowe źródło światła; 12 funkcjonariusz policji wojskowej; 13 przyrząd do badania 
fal dźwiękowych; 16 donośny głos wołającego; 18 faza rozwojowa owada; 19 określa obraz wyraźny, czytel-
ny i przyjazny dla wzroku; 23 gilza, skrętka, zwijka; 25 rezystor w obwodzie elektrycznym; 27 imię męskie; 
28 tnąca część piły; 29 alkohol ryżowy; 30 do holowania; 31 do bujania na działce.

Pionowo: 1 jednostka taryfikacyjna; 2 do ścierania warzyw; 3 miejsce cyrkowych popisów; 4 droga space-
rowa w parku; 5 nerka w potrawce; 6 dział mechaniki zajmujący się badaniem ruchu ciał i sił działających 
na ciała; 10 dalszy plan na obrazie; 11 ptak śpiewający; 12 kontusz szlachcica;.14 szczegół konstrukcyjny za-
pewniający regulację wymiany powietrza; 15 pacynka, marionetka ze słomy i gałganków; 17 zespół okrę-
tów wojennych pod wspólnym dowództwem; 20 forma klasyfikacyjna wyrobu o określonych cechach; 21 czas 
odpoczynku; 22 następstwo przyczyny; 24 izolowany przewód jedno- lub wielożyłowy; 25 tą literą oznacza-
my opór elektryczny; 26 argument słuszności.   (jasa)
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