1
1

4

2

9

10

2

3

1

8
3

5
1
4

6

3
5

2

7
POZIOMO
1. Umiejętność wyrażania swoich myśli, uczuć i poglądów z zachowaniem własnych
granic i przy poszanowaniu granic innych
2. Społecznościowy... np. facebook
3. Może być komputerowy
4. Normy obowiązujące użytkowników internetu
5. Zdalnie sterowane urządzenie, do którego podłączona jest kamera umożliwiająca
oglądanie widoków z góry
PIONOWO
1. Rodzaj przemocy z użyciem technologii informacyjnych (np. telefonu)
2. Identyfikator użytkownika niezbędny do zalogowania się np. do konta e-mail
3. Nowoczesny telefon komórkowy, posiada funkcje telefonu komórkowego i
komputera kieszonkowego
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Wpisując litery z ponumerowanych pól otrzymasz rozwiązanie – HASŁO I
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Historia krzyżówki
Pomysłodawcą krzyżówki jest Amerykanin Arthur Wynne, pracownik "działu sztuczek
i kawałów" gazety New York World. Pierwszą krzyżówkę zamieścił w niedzielnym dodatku "Fun"
("Zabawa") do "New York World" z dnia 21 grudnia 1913 r.
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Krzyżówka w Polsce
W "Kurierze Warszawskim" z 31 stycznia 1925 r. w dziale zadań redagowanym przez autora licznych
szarad, Karola Hoffmana, opublikowana została anonimowo "łamigłówka krzyżowa". Redakcja
ufundowała 5 nagród dla osób, które nadeślą poprawne rozwiązanie. W tydzień po tym krzyżówkę
autorstwa Kazimierza Makarczyka załączono do warszawskiego tygodnika "Ilustracja". To ten
szachista właśnie jako pierwszy podał nazwę "krzyżówka" będącą tłumaczeniem angielskiego
wyrażenia "cross word puzzle".
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104 lat później krzyżówkę rozwiązywali uczniowie Gimnazjum nr 132…
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Źródła wskazują, że dotyczyła ona ochrony danych osobowych… 
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