
Krzyżówka 01
Z informatyki

POZIOMO

2. Stosowany powszechnie zasilacz awaryjny; urządzenie podtrzymujące napięcie 
elektryczne w momencie zaniku napięcia lub przepięcia
5. Osobisty numer identyfikacyjny
6. Jednostka gęstości zapisu na powierzchni dysku oznaczająca liczbę ścieżek 
przypadających na cal
7. Międzynarodowa organizacja normalizacyjna zajmująca się także komputerami
8. Zestaw 57 instrukcji dla potrzeb multimedialnych wykorzystywanych przez 
procesory firmy Intel.
10. Usługa w sieci Internet umożliwiająca wysłanie krótkiej wiadomości do 
posiadacza telefonu komórkowego
13. Dysk stosowany w komputerach głównie jako pamięć tylko do odczytu
14. Nazwisko lub pseudonim, służący do identyfikacji użytkownika komputera lub 
sieci
15. Czołowy producent mikroprocesorów, a także płyt głównych, modemów, 
pamięci; producent pierwszego na świecie mikroprocesora w 1969 roku

PIONOWO

1. List elektroniczny rozsyłany pod adresem bardzo wielu odbiorców, którzy jej 
sobie nie życzą
2. Wieloprogramowy system operacyjny wykorzystywany głównie w środowisku 
naukowym, bankowości i wszędzie tam gdzie liczy się ochrona danych
3. Sposób organizacji danych, w którym elementy są pobierane w kolejności 
odwrotnej do porządku, w jakim były zachowywane
4. Program zapisany w pamięci stałej ROM, odpowiadający za poprawne działanie 
płyty głównej i znajdujących się na niej komponentów.
9. Dźwięki pochodzące z instrumentów elektronicznych
11. Wiadomość; poczta; list
12. System plików używany w systemach Windows
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