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krzyżówka  

nagrody ufundowała firma

Laureatem nagrody w krzyżówce z numeru 4/2019, japońskiej piły do cięcia płyt karton-gips
ZETSAW, został Pan Stanisław Łubianka z Ryk.  Gratulujemy!

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 11 utworzą hasło. Rozwiązanie 
(hasło) prosimy nadsyłać do 30 lipca br. na adres redakcji (kupon za-
mieszczamy obok). Do wygrania nóż z ostrzem łamanym 9 mm  TAJIMA 
„DRIVER CUTTER” ufundowany przez sklep internetowy  ProfiTechnik.
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eru 6/2019: .........................................................................................................
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
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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 
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yrażam

 zgodę na otrzym
yw

anie drogą elektroniczną na w
skazam

y przeze m
nie nr telefonu inform

acji o w
yniku rozw
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krzyżów

ki w
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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 szyny prądowe; 7 rodzaj reflektora samochodowego; 8 metal na włókna żarowe w żarówkach; 
9 prezenterka mody; 12 rodzaj podręcznej małej walizki lub torby podróżnej; 16 ząb w kółku zębatym; 17 typ 
wirusa komputerowego, który wprowadzony do serwera powiela się w innych komputerach; 18 w dedukcji 
matematycznej i  fizycznej wymaga udowodnienia; 19 może być świetlna, dźwiękowa, radiowa i morska; 
20 zaleta, cnota; 21 zatyczka beczki; 23 rodzaj hamulca rowerowego; 26 despota, ciemiężca; 28 boczne pędy 
truskawek; 29 umocnienia z drutu kolczastego; 30 podkład muzyczny.

Pionowo: 1 plan instalacji elektrycznej, w tym rozmieszczenia jej składników; 2 w mit. greckiej królowa Teb, 
córka Tantala; 3 wyprowadza wodę z dachu; 4 imię męskie; 5 w mit. greckiej córka boga rzeki Penejos i Gai; 
6 potocznie o podręcznym telefonie kieszonkowym; 10 mistrz od kiwek boiskowych; 11 barwny orszak 
 taneczny; 13 ochrania konwój; 14 prosta przechodząca przez co najmniej dwa punkty krzywej; 15 nazwa 
afrykańskiego wirusa wywołującego gorączkę krwotoczną; 19 ochrania skrzypce i  okulary; 22 przy-
właszczenie/kradzież cudzej twórczości naukowej, literackiej, technicznej; 24 pantograf w postaci wygięte-
go pręta, używany do napędzania pojazdów trakcji elektrycznej; 25 siedziba greckich bogów; 26 czas, 
w którym coś się dzieje; 27 jednostka indukcji magnetycznej.  (jasa)
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