
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l n r  1 2 / 2 0 2 0
90

krzyżówka  

nagrody ufundowała firma

Laureatem nagrody w krzyżówce z numeru 9/2020, pasa monterskiego firmy Parat, został Pan Jan Nowac-
ki z Kluczborka.  Gratulujemy!

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 11 utworzą hasło. Rozwiązanie 
(hasło) prosimy nadsyłać do dnia 31 stycznia br. na adres redakcji (ku-
pon zamieszczamy obok). Do wygrania zestaw wkrętaków izolowanych 
płaskie/PH Wera Kraftform Comfort ufundowany przez sklep interne-
towy 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 zapisuje dane o przebiegu parametrów kontrolowanych procesów technologicznych w czasie; 
9 zielony kobierzec leśny; 10 szklana rurka laboratoryjna; 11 państwo na Bliskim Wschodzie; 12 czepia się 
psiego ogona; 13 potocznie o doprowadzaniu energii elektrycznej do urządzeń elektrycznych; 14 dyscyplina 
sportowa; 16 szachowa królowa; 18 duża sala uniwersytecka; 19 wgłębienie terenu; 20 wędzona kiełbasa 
o konsystencji pasty; 21 tlenek węgla; 22 wyspa, na której leży Świnoujście; 23 dwuosobowy rower; 25 in-
stytucja finansowa; 27 system rozmieszczenia przewodów elektrycznych w budynku; 28 magma; 29 potocz-
ne określenie miernika do badań właściwości fizykochemicznych substancji i rzędów ich wielkości.

Pionowo: 2 herold, posłaniec; 3 pseudonim artystyczny greckiej piosenkarki śpiewającej polskie piosenki; 
4 kultowy samochód z epoki DDR; 5 uwalnia od podejrzeń; 6 kraj graniczący z Arabią Saudyjską i Jemenem; 
7 pojedynek sportowy; 8 dostępne w sklepach cieniutkie plasterki chrupiących usmażonych ziemniaków; 
12 występuje w  imieniu klubu, organizacji, społeczności, stowarzyszenia; 15 wstępne rysunki artysty;  
16 rozbójnik na Bałkanach; 17 dawne określenie samochodu; 19 gatunek pospolitej polskiej ćmy; 20 kukła 
w sklepie odzieżowym; 21 warzywo; 24 prawy dopływ Nurca; 26 płynie przez Sankt Petersburg. 
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