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krzyżówka  

nagrody ufundowała firma

Laureatem nagrody w krzyżówce z numeru 4/2020, multitoola Pickard, został Pan Jacek Figaszewski z War-
szawy.  Gratulujemy!

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 12 utworzą hasło. Rozwiązanie 
(hasło) prosimy nadsyłać do 30 sierpnia na adres redakcji (kupon za-
mieszczamy obok). Do wygrania młotek do narożników i krawędzi HAL-
DER  SECURAL 3380.045 ufundowany przez sklep internetowy 
ProfiTechnik.

nagrodę ufundował e-sklep
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ię: ............................................................................... nazw
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...................................................................................... 
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ail ...................................................................................
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eru 6/2020: .........................................................................................................
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.
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ieniu ustaw
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acji o w
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krzyżów
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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 ocena stanu technicznego maszyny lub urządzenia technicznego; 8 najwyższy szczyt w polskich 
Tatrach; 9 miasto w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim; 10 stała posada na określonym stano-
wisku w firmie; 11 imię żeńskie; 13 polska piosenkarka o korzeniach greckich znana z przeboju „Po słonecz-
nej stronie życia”; 14 kontuzja; 15 długość brzegów figury geometrycznej; 18 określenie zespołu 
nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi; 20 frontalne natarcie; 22 artykuł na 
sprzedaż; 24 składnik oktawy obecny na pięciolinii; 26 lasso inaczej; 28 jego skutkiem są szkody w mająt-
ku lub szkody na osobach w nim uczestniczących 31 jednostka natężenia światła; 32 w gwarze uczniowskiej 
– korki; 33 imię żeńskie; 34 wielkość charakteryzująca relację między napięciem a natężeniem prądu elek-
trycznego w obwodach prądu stałego.

Pionowo: 1 umożliwia odbiór telewizji satelitarnej; 2 drobne ogłoszenia kupna/sprzedaży, towarzyskie, ko-
lekcjonerskie i różne obecne na szpaltach gazet; 3 ciekły tłuszcz roślinny; 4 napisał „Ptasie radio” i „Loko-
motywę”; 5 dorosłe samce u  kotów; 6 zbiornik do przechowywania lub przewozu cieczy lub gazów; 
7 chemiczna reakcja łączenia; 11 element elektroniczny z dwoma elektrodami; 12 salonowy taniec staro-
francuski; 16 argument; 17 pakamera na budowie; 19 wykrywanie promieniowania jonizującego, cząstek 
elementarnych, substancji chemicznych, sygnałów elektrycznych itp.; 21 badanie składu chemicznego sub-
stancji; 23 arkusz z pytaniami w badaniach opinii publicznej; 25 „kocie łby”; 27 u Sienkiewicza wysadził 
 kolubrynę pod Częstochową; 29 stolica Grecji; 30  skutek, rezultat.  (jasa)
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