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krzyżówka  

nagrody ufundowała firma

Laureatem nagrody w krzyżówce z numeru 3/2020, noża z automatycznie chowanym ostrzem Tajima, zo-
stał Pan Jacek  Koziarski z Siemianowic Śląskich.  Gratulujemy!

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10 utworzą hasło. Rozwiązanie 
(hasło) prosimy nadsyłać do 31 lipca br. na adres redakcji (kupon za-
mieszczamy obok). Do wygrania miara składana 2 m z pomiarem kąta 
Stabila ufundowana przez sklep internetowy ProfiTechnik.
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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 niezbędny element w zasilaczu; 9 duszek kniei i moczarów leśnych w legendach germańskich 
i skandynawskich; 10 program umożliwiający współpracę komputera z  innymi urządzeniami; 11 patefon 
elektryczny; 12 dokumentacja sądowa; 15 włókno syntetyczne na dzianiny, tkaniny, liny, sieci i żyłki; 19 dra-
pieżny ssak morski, tudzież jesienna bądź wiosenna praca na roli; 21 jednostka natężenia prądu elektrycz-
nego; 22 buraczane, biwakowe, a nawet akustyczne i elektryczne; 23 surowiec piwowarski; 24 energia 
wprawiająca w ruch określony element lub urządzenie techniczne; 25 obniża jakość rzeczy, także jej użyt-
kowania; 27 animozja do kogoś, niechęć, pretensja; 31 budka na straganie; 34 może być grzejna rozgrzewa-
na za pomocą prądu elektrycznego; 36 rozporządza majątkiem; 37 dół po wybuchu bomby; 38 zawód 
związany z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi. 

Pionowo: 1 jednostka indukcji magnetycznej; 2 certyfikat techniczny; 3 atomowy w reaktorze bądź sterta 
drewna czy siana; 4 w akumulatorze, baterii i łańcuchu; 5 azjatycki kuzyn pawiana; 6 asortyment sklepu; 
7 kieruje wyższą uczelnią; 8 handlowa propozycja; 13 elektroda w akumulatorze; 14 element nadawczo-
-odbiorczy; 16 urządzenie wytwarzające światło; 17 struś amerykański; 18 wariant; 19 kawalkada; 20 ro-
dzaj zamknięcia; 25 biesiada ślubna; 26 bieg wydarzeń; 28 pole po skoszeniu zboża; 29 przewody 
elektryczne; 30 słuchacz akademii wojskowej; 32 chwast zwany świńską trawą; 33 silnik; 35 niezbędne 
w pojeździe.  (jasa)
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