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krzyżówka  

nagrody ufundowała firma

Laureatem nagrody w krzyżówce z numeru 1-2/2020, miary składanej drewnianej Halder, został Pan Jacek 
Kaniowski z Bełchowa.  Gratulujemy!

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 11 utworzą hasło. Rozwiązanie 
(hasło) prosimy nadsyłać do 31 maja br. na adres redakcji (kupon za-
mieszczamy obok). Do wygrania multitool Picard ufundowany przez sklep 
internetowy ProfiTechnik.

nagrodę ufundował e-sklep

krzyżówka 

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

isko: ............................................,............................................... 
zaw

ód w
ykonyw

any ......................................................................................................................................
ulica: 

...................................................................................... 
nr 

............... 
lok. 

...................
telefon................................................................ e-m

ail ...................................................................................
kod .. .. – .. .. .. m

iejscow
ość ........................................................................................................................

hasło krzyżów
ki z num

eru 4/2020: .........................................................................................................
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

 zgodę na otrzym
yw

anie drogą elektroniczną na w
skazany przeze m

nie adres e-m
ail 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 

2.  W
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 plik komputerowy zawierający podstawowe ustawienia systemu operacyjnego; 4 ekskursja; 10 opa-
ska na paczce banknotów; 11 droga, w tym także dla koryt kablowych i linii energetycznych; 12 gęsty, ciem-
ny las; 13 linia oznaczająca jedną z przemian termodynamicznych; 15 narzędzie ślusarza; 17 instrument 
strunowy; 18 worek podróżny; 19 stosowano go do termoizolacji i izolacji elektrycznych urządzeń grzew-
czych, wycofany z uwagi na jego szkodliwość dla zdrowia; 21 ognik, a w elektryczności wyładowanie świetl-
ne; 23 kotwica elektromagnesu; 25 glon; 26 akwen; 27 rzeka na Podolu uchodząca do Morza Czarnego; 
29 imię żeńskie; 30 określenie urządzenia technicznego; 31 potocznie o sieci telewizji osiedlowej.

Pionowo: 1 dokument potwierdzający zgodność wyrobu z normami technicznymi; 2 ten, kto wysyła sygna-
ły radiowe i telewizyjne; 3 obecna w nazwie wielu stowarzyszeń zawodowych, np. adwokackich, budowla-
nych, rzeczoznawców; 5 potoczna nazwa żywicy do farb, lakierów bądź politur; 6 wieszczy dramatyczny 
koniec świata; 7 stan w USA położony nad Zatoką Meksykańską; 8 narzędzie do mierzenia wysokości ciał 
niebieskich; 9 elektroda dodatnia; 14 towarzyszka piorunów; 16 określa kolor, a także brzmienie głosu, dźwię-
ku; 20 gatunek literacki charakterystyczny zwłaszcza dla epoki romantyzmu; 21 państwo na Bliskim Wscho-
dzie, dawna Persja; 22 stolica województwa podkarpackiego; 23 ustawienie zębów w jamie ustnej, także 
kłopot; 24 epidemia, pandemia; 26 część kadłuba statku przylegająca do stępki; 27 dzień, miesiąc i rok; 
28 bożyszcze.  (jasa)
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