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krzyżówka  

nagrody ufundowała firma

Laureatem nagrody w krzyżówce z numeru 6/2019, noża z ostrzem łamanym 9 mm TAJIMA „DRIVER CUT-
TER”, został Pan Tadeusz Śmigielski z Warszawy.  Gratulujemy!

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9 utworzą hasło. Rozwiązanie (ha-
sło) prosimy nadsyłać do 31 października na adres redakcji (kupon za-
mieszczamy obok). Do wygrania zestaw 3 ołówków Stabila ufundowany 
przez sklep internetowy  ProfiTechnik.
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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
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slettera „elektro.info”. Podpis: ................................................................................................ 

Poziomo:1 rzymski bóg sztuki lekarskiej; 5 jedna sześćdziesiąta minuty; 9 radiogoniometr albo radionamier-
nik; 13 cząstka energii świetlnej; 18 korzeń z ciepłych krajów mający zastosowanie w kuchni, od niedawna 
dostępny także w polskich sklepach; 19 głos w odbiornikach radiowych i telewizyjnych; 20 zboże nie tylko 
dla konia; 21 zawsze na wierzch wypływa; 22 na łodydze róży i na podeszwach piłkarskich butów; 23 spo-
sób przygotowania roztworu wodnego gotowanych ziół leczniczych; 29 dział nauki i techniki zajmujący się 
wykorzystaniem zjawisk elektrycznych do celów praktycznych; 33 punkt zbiegania się promieni odbitych ku 
załamanych w soczewce; 34 osoba mianowana na urząd.

Pionowo: 1 przestrzeń dla rozchodzenia się fal radiowych; 2 w dziejach świata era „wapienna”; 3 kwiat dla 
Izydy; 4 może być magnetyczne, elektryczne, akustyczne, rolne, względnie szachowe; 5 japońska wódka; 
6 państwo afrykańskie; 7 olej skalny do świecenia i palenia; 8 bożek zakochanych; 10 lekki metal wykorzy-
stywany do produkcji nowoczesnych baterii elektrycznych; 11 odbiorcza antena telewizyjna; 12 bezpośred-
nie starcie zbrojne, batalia, walka; 14 w  instalacji elektrycznej zamknięty krąg, także długość brzegu 
figury geometrycznej; 15 grecka litera stosowana do oznaczania oporu elektrycznego; 17 synonim silnika; 
23 w nim schowane są druty elektryczne; 24 jednostka mocy prądu elektrycznego; 25 egzotyczny kuzyn 
dyni; 26 publikacja zawierająca zbiór map, wykresów, rycin, ilustracji...; 27 metal używany na powłoki 
 antykorozyjne; 28 gatunek małpy; 29 fala akustyczna odbita od przeszkody; 30 ważny element stolarki otwo-
rowej; 31 węglowodór; 32 argument w jakiejś sprawie.   (jasa)
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