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krzyżówka  

nagrody ufundowała firma

Laureatem nagrody w krzyżówce z numeru 10/2019, lupy do precyzyjnych prac marki Shinwa, został Pan 
Jan Kobus z Warszawy.  Gratulujemy!

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10 utworzą hasło. Rozwiązanie 
(hasło) prosimy nadsyłać do 30 stycznia 2020 r. na adres redakcji (ku-
pon zamieszczamy obok). Do wygrania otwieracz z logo Profitechnik 
ufundowany przez sklep internetowy ProfiTechnik.

nagrodę ufundował e-sklep

krzyżówka 

im
ię: ............................................................................... nazw

isko: ............................................,............................................... 
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any ......................................................................................................................................
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...................................................................................... 
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............... 
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...................
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ail ...................................................................................
kod .. .. – .. .. .. m
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ość ........................................................................................................................

hasło krzyżów
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eru 12/2019: .........................................................................................................
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
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yw
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skazany przeze m
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ail inform

acji o w
yniku rozw

iązania 
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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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yw
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skazam
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nie nr telefonu inform

acji o w
yniku rozw
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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 ciąg czynności wytworzenia danego produktu; 6 czujne i widzi wszystko; 8 kłujący na polu i w ogro-
dzie; 9 akustyczny sygnał ostrzegawczy; 10 mała, wąska uliczka bez wylotu; 12 najmniejsza część pierwiastka; 
13 NH3 ma ostry, nieprzyjemny zapach; 14 ten przyrząd rozwala logarytmy; 15 w trakcie meczu piłka za linią bocz-
ną boiska; 16 dwie chemiczne cząsteczki wody; 17 metal szlachetny (l. atom. 75) wykorzystywany m.in. do pro-
dukcji termopar, elementów grzewczych, styków elektrycznych, elektrod, elektromagnesów, lamp próżniowych 
i rentgenowskich, żarówek błyskowych czy powłok metalicznych; 18 restart w komputerze; 20 szyfr podporząd-
kowany jakiemuś rozwiązaniu technicznemu; 21 gatunek sosny górskiej; 23 urządzenie głośnomówiące obecne 
przy wejściu na teren osiedla, do budynku bądź do grupy pomieszczeń; 25 łódź Noego osiadła na Araracie; 28  żabie 
jaja; 29 element składowy pociągu; 30 24 godziny; 31 miasto w woj. warmińsko-mazurskim; 32 urządzenie ste-
rujące pracą jego podzespołów.

Pionowo: 1 jednokołowy pojazd pchany ręcznie używany w ogrodzie i na budowie; 2 tworzywo do wyrobu piłe-
czek pingpongowych; 3 barwna obwódka na czapce wojskowej; 4 enklawa miasta zamieszkana przez mniejszości 
etniczne; 5 aromatyczny azjatycki napój alkoholowy; 6 miasto na Mazowszu, jeszcze do niedawna słynące z pro-
dukcji kabli elektrycznych; 7 ośmiobok, oktagon; 11 przyrząd trójkątny do kreśleń w geometrii; 12 współbrzmie-
nie co najmniej trzech dźwięków o różnej wysokości i nazwie; 14 mała rzeczka; 15 dodatni biegun akumulatora; 
16 poddany pojedynek; 19 filozoficzna sztuka „wykręcania kota ogonem”; 22 twardy, srebrzysty i kruchy metal 
o właściwościach paramagnetycznych stosowany jako dodatek do stali obniżający jej temperaturę topnienia i po-
prawiający właściwości mechaniczne; 24 napój z miąższu owocowego; 26 kowbojskie popisy w ujeżdżaniu byków; 
27 pojedynczy stoi na polu, także wiązka iskier lub światła; 28 długa opowieść rodzinna.  (jasa)

1 2

7

3 4 5 6 7

5

8 9

10

3

11

12

13

10

14

1

8

15

4
16 17 18 19

20

21 22 23 24

9

25 26

2
27 28

6
29 30

31 32

Do wygrania 

otwieracz 

z logo  

Profitechnik

86

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


