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krzyżówka  

nagrody ufundowała firma

Laureatem nagrody w krzyżówce z numeru 11/2019, lusterko inspekcyjne z podświetleniem LED marki Shin-
wa, został Pan Stanisław Kostrzewa z Brzezin.  Gratulujemy!

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9 utworzą hasło. Rozwiązanie (ha-
sło) prosimy nadsyłać do 15 marca br. na adres redakcji (kupon zamiesz-
czamy obok). Do wygrania miara składana drewniana Halder ufundowana 
przez sklep internetowy ProfiTechnik.
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Poziomo: 1 gniazdo w komputerze służące do podłączania urządzeń peryferyjnych i przesyłania danych mię-
dzy nimi a komputerem; 3 element baterii słonecznej; 8 metal lantanowiec stosowany jako dodatek stopowy 
do produkcji silnych magnesów; 10 dziedzina sztuki; 12 ogólnie przyjęta zasada, wzór, reguła, norma; 13 uczu-
ciowe utożsamianie się z inną osobą; 16 głos wrony na rzece; 17 papuga z Nowej Zelandii; 18 tłuszcz kostny; 
19 zespół wyrazów powiązanych zależnościami gramatycznymi i zawierający orzeczenie; 20 kod do bankoma-
tu; 23 roślina uprawiana na olej i włókno; 25 męt w kawie w liczbie pojedynczej; 27 marka luksusowego sa-
mochodu; 29 damski głos w chórze; 30 potocznie osłona chroniąca wydzielony obszar przed wpływem 
zewnętrznego pola elektrycznego; 31 element detekcyjny systemu sygnalizacji; 33 przyjmowanie sygnałów 
przez urządzenie elektryczne lub elektroniczne; 34 kamień szlachetny; 35 o miejscu tymczasowego pobytu, 
także przestarzałe określenie urzędu zajmującego się gospodarką lokalami należącymi do miasta.

Pionowo: 1 nadaje blasku palącej się świecy; 2 system naliczania opłat u dystrybutora energii elektrycznej; 
3 stan napięcia w jednym z obwodów elektrycznych, w których płynie prąd zmienny z elektrowni do budyn-
ków; też: obwód elektryczny o określonym napięciu; 4 brzmienie instrumentu lub głosu; 5 zwana jabłkiem 
Adama; 6 minerał, tlenek żelaza i tytanu, stosowany do wytwarzania bieli tytanowej; 7 włączony do obwodu 
elektrycznego w celu zmniejszenia natężenia prądu; 9 jeden z trzech rodzajów literackich; 11 tworzywo sztucz-
ne używane jako izolator w elektrotechnice; 14 kosmetyczny proszek; 15 państwo w Polinezji; 21 terytorium 
słabo zagospodarowane i trudno dostępne; 22 boczne skrzydło kamienicy otaczające podwórze; 24 energia po-
wodująca ruch maszyny; 25 jeden z pierwszych języków programowania, przeznaczony do obliczeń numerycz-
nych; 26 do obwiązania paczki; 28 dawniej o notariuszu; 32 alkohol ryżowy; 33 uroczysty utwór poetycki 
opiewający wybitną postać, doniosłe wydarzenie itp.  (jasa)
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