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krzyżówka  

nagrody ufundowała firma

Laureatem nagrody w krzyżówce z numeru 9/2019, zestawu 3 ołówków Stabila, został Pan Tomasz Figura 
z Warszawy.  Gratulujemy!

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 12 utworzą hasło. Rozwiązanie (ha-
sło) prosimy nadsyłać do 31 grudnia br. na adres redakcji (kupon zamiesz-
czamy obok). Do wygrania lusterko inspekcyjne z podświetleniem LED 
Shinwa ufundowane przez sklep internetowy ProfiTechnik.
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w
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ania, popraw
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w
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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
nie do new

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

Poziomo: 1 imię anonimowego pierwszego polskiego kronikarza, autora „Kroniki polskiej”; 3 brzydka jesienna 
pogoda; 6 nazwisko piosenkarki, która spopularyzowała przebój „Gdzie ci mężczyźni”; 8 popularne określenie 
dla instalacji chroniącej budynek przed skutkami uderzenia pioruna; 9 wódka z kwiatów i liści piołunu, any-
żu, kopru włoskiego i hyzopu; 10 związek chemiczny powstały w bezpośredniej reakcji kwasu z alkoholem; 
11 fajka wodna rodem z Bliskiego Wschodu; 12 jednostka taryfikacyjna w połączeniach telefonicznych; 13 za-
płonowa w silniku spalinowym, a w elektrotechnice określa zwój izolowanego przewodu elektrycznego, stoso-
wany w urządzeniach elektrotechnicznych i radiotechnicznych; 15 drzewo, którego liść stał się symbolem 
Kanady; 17 elektryczne złącze; 19 krótkie spięcie w instalacji; 22 obwód elektryczny o określonym napięciu; 
24 na głowie dudka; 26 potocznie określało Kriminalpolizei w III Rzeszy; 27 sztuczne tworzywo ektroizolacyj-
ne; 28 element ostrzegawczy w systemach alarmowych; 29 płaska strona młota, kilofa, siekiery; 30 kontrola 
nad prawidłowością budowy, działaniem urządzeń, realizacją zadań; 31 elementarna część w akumulatorze, 
baterii; 32 kontynent; 33 model Opla albo satelita komunikacyjny; 34 drapieżnik leśny lub domowy.

Pionowo: 1 służy do przetwarzania sygnałów elektrycznych na fale akustyczne; 2 australijski ptak podobny do 
bażanta; 3 barachło; 4 roślina polna o kłujących pędach; 5 defekt urządzenia, systemu urządzeń; 6 charakte-
rystyka wyglądu postaci; 7 notatnik, agenda; 14 ekspandowany skalny materiał termoizolacyjny i ogniochron-
ny stosowany także w ogrodnictwie; 16 światowa organizacja łącząca wszystkie narody; 18 najważniejsza 
karta, także osoba będąca znakomitością w jakiejś dziedzinie; 20 imię żeńskie; 21 wykres krzywej w procesie 
termodynamicznym zachodzącym przy stałej objętości; 22 instrument złożony z kilku piszczałek o różnej dłu-
gości; 23 zaburzenie pamięci, niepamięć; 24 część urządzenia pomiarowego reagująca na zmiany parametrów; 
25 żona brata.  (jasa)
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