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krzyżówka  

nagrody ufundowała firma

Laureatem nagrody w krzyżówce z numeru 7–8/2019, noża BIKO z wysuwanym ostrzem trapezowym
Montero, został Pan Tomasz Sosnowik z Będzina.  Gratulujemy!

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10 utworzą hasło. Rozwiązanie 
(hasło) prosimy nadsyłać do 30 listopada br. na adres redakcji (kupon 
zamieszczamy obok). Do wygrania lupa do precyzyjnych prac Shinwa 
ufundowana przez sklep internetowy ProfiTechnik.
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ię: ............................................................................... nazw

isko: ............................................,............................................... 
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any ......................................................................................................................................
ulica: 

...................................................................................... 
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ail ...................................................................................
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eru 10/2019: .........................................................................................................
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.
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ail inform

acji o w
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ki w
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ieniu ustaw
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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

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 określenie techniczne dla szyn prądowych; 10 skobel do zamykania drzwi; 11 punkt na sferze 
niebieskiej, w którym przecinają się drogi meteorytów należących do danego roju; 12 chwalebny, karygod-
ny, społeczny lub zbrojny; 13 potocznie o stu złotych; 14 spilśniony materiał; 17 kondygnacja pomiędzy par-
terem a  pierwszym piętrem; 19 obszar wysokiego ciśnienia atmosferycznego; 20 głębia obrazu; 
21 niepodatność na działanie czynników destrukcyjnych; 24 ojciec żony lub męża w relacji do zięcia lub sy-
nowej; 25 część detekcyjna telewizora lub radioodbiornika, służąca do odbioru sygnału; 28 gniazdo w kom-
puterze do podłączenia urządzenia peryferyjnego; 31 gieroj, chojrak, ryzykant; 32 rodzaj obuwia 
sportowego; 33 głośne zawołanie; 34 siedziba władz miasta bądź jego dzielnicy.

Pionowo: 2 w elektrotechnice dowolne połączenie torów prądowych w urządzeniach elektrycznych; 3 część 
kościoła łącząca prezbiterium z przedsionkiem; 4 opatrunek samoprzylepny; 5 drapichrust; 6 H2O; 7 cewka 
indukcyjna z rdzeniem magnetycznym lub rzadziej bez rdzenia (powietrzna), zapobiegająca nagłym zmia-
nom natężenia prądu elektrycznego; 8 aktualna sytuacja tu i teraz; 9 dział chemii zajmującej się składem 
ilościowym związków chemicznych; 15 elektroda dodatnia; 16 wielkość czegoś, co może być mierzone i/lub 
ważone; 18 potocznie o części telewizora lub monitora, na której wyświetlany jest obraz; 22 złączenie dło-
ni przy powitaniu; 23 zawsze wskazówką na północ; 26 nad progiem grani; 27 klawisz OK na klawiaturze 
komputerowej; 29 otwór w dachu, czołgu, statku zamykany klapą; 30 cechuje dżentelmena.  (jasa)
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