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krzyżówka  

nagrody ufundowała firma

Laureatem nagrody w krzyżówce z numeru 7–8/2020, podkładki pod kolana z miejscem na narzędzia, zo-
stał Pani Jan Zembaty z Nowej Wsi.  Gratulujemy!

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10 utworzą hasło. Rozwiązanie 
(hasło) prosimy nadsyłać do 31 grudnia na adres redakcji (kupon za-
mieszczamy obok). Do wygrania pas monterski PARAT 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 11/2020: .........................................................................................................
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 ciało stałe będące przewodnikiem, o  oporze większym niż w metalach, a mniejszym niż 
w di elektrykach; 8 generator drgań elektrycznych o dużej stałości częstotliwości i małej mocy; 9 mechanizm 
 regulujący przepływ cieczy lub gazów; 10 czynnik nerwicogenny; 11 tlenek węgla w pomieszczeniu 15 ma 
cechy słownika i encyklopedii; 16 środek pomocniczy przy lutowaniu; 18 busola; 19 zastąpił patefon; 22 miej-
sce postoju statków przed wejściem do portu; 23 cała Ziemia; 26 jednostka indukcji magnetycznej; 27 rośli-
na chętnie zjadana przez koty; 28 drobna zwierzyna wodna chętnie zjadana przez ryby; 29 kompas.

Pionowo: 1 kryształ generujący wysokie napięcie w zapalarce; 2 w postępowaniu sądowym osoba występu-
jąca przeciwko pozwanemu; 3 cząstka atomu o ujemnym ładunku elektrycznym; 4 polski szybki taniec lu-
dowy; 5 gaz szlachetny w  jarzeniówkach; 6 w  przedwojennej radiotechnice potocznie o  detektorze 
kryształkowym używanym w tzw. detefonach; 7 ludowy taniec węgierski; 12 dostosowanie się układu optycz-
nego oka do ostrego widzenia; 13 gruba tkanina układana na podłodze; 14 do tłoczenia cieczy lub gazu; 
17 loteria, w której pole na kuponie odsłania się po odsłonięciu specjalnej farby; 20 określa dzień inny niż 
powszedni; 21  niemetal będący składnikiem kwasu stosowanego w akumulatorach; 24 osoba z domieszką 
krwi indiańskiej; 25 atak wściekłości „biała gorączka”. 
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Do wygrania  
pas monterski  
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PARAT
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