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- Jak wygrac w Lotto
areszcie pojawlry sit;
na naszym rynku rodzime
programy
komputerowe zwlekszajace
szanse wygrane]
w Lotto.
A jest 0 co grac. Najwit;ksza
wygrana
padla w Duzym
Lotku w paidzicrniku
1998
roku w Andrychowie - ponad 3 milionv zlorvch. 0 takicj wygrancj marzy kazdy
grajljcy.

nym luh wykorzystujac

N

metody

statystyczne. Xajwickszo efekty
dajc [cdnak umiejetne "Iczenic
kilku metod, a [eszcze lcpie] gdy
do pomocy zaprzc;gnirmy knmputer. \X'lasnic takfe rozwiazanic
proponu]e jedna zhxlzkich firm
produkujara
profesjonalnc
oprogramowanic
kornputcrowe
do analizv wvnikow LOllO.
Program . komputcrowy
naZ\\'lllly .Cala prawda 0 Multi Lotku" umozliwia uzytko« nikow i
xporzadzcnic
kilkunastu r6i.ne·
go rodzaju wykreso«. statystyk
i zl'sta\l'iell systemowych.
ktorych prozno szukac II' innych tc-

(;rac mozna na wicl« sposobow: okazjonalnte ...: na chyhil-trafil. \\,\,Syhlj'lc kilka kuponow
[cdnoczcsnic. systcrucm skroco-
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go rypu programach. Omowienie czc;sci z nich oraz opis calego
programu znalczc mozna II' internccic
pod adrcscm: http:
/ /\I'\\'\\'. mformac]a.
pl/louo.
lstotna zalcl'l programu jest takie jcgo zorganizowanie,
kt6re
nawet malo wprawncmu
uzytkownikowi pozwala na szyhkie
i spra« ne poruszanie
siC; po
II'szystkieh jego clcmcntadr.
(;16\\'J1.\ czc;sei;1 "Calej prawdy
o Multi l.otku" jest lista ponad
trzydzicstu statystyk. krorc uzytkownik moze SPOWldzic dla dowolnego zakresu losowan, Znaj·
dujq siC;n1111jzarowno popularnc
statystyki np. najez<;scicj \\l'stC;'
puj'lce pary C'l) trojki luzh, jak
i bardzie] wyrafinowane jak choc·
by punktowy przcbicg losov 'UI.
pO\\'l<irzcII i pOII'rot611' liczh. Kazde zextawicni« ilusrrowanc jest
oddziclnym kolorowym wykrescm. ktory najlepic] ukazujc \\y'
nik wykonane] statystyki.
Kolcjne
ezc;sci programu
umozlhl'iaj'l
zestawicnic
.zlotych dzlesiatck" i .zlotych dwudzicstck" tj. najlepiej platnych
ukladow liczb. \a dodatkowym
wykresie zobaczyc mozemy takze. jak znalczionc przcz program
uklady lkzh sprall'dzaly siC;II' kolejnych losowaniach. Wsr6d innych skladnik()1I' programow
warto rowniez wyrnienic funkcje

sluzace do tworzcnia zarowno
systcm<i\\' pelnych jak i skroconych.
Cickall'ostk'i
icst lllo:i.lill'oSC
zdalncj aktualizaqi \\"nik611' 10'
Sml'all. Mimo. zc program urnozliwia \\ prowadzanic nowych II)"~
nikow hczposrcdnio z klawiatury. uzytkownicy posiadaj'll)' dostep do interneru hC;(hl mogl!
zrobu' to 0 wick. szybcie]. ho 1ylko jcdnym ruchcm myszki: rcsztc zrohi 1.<1 nas program.
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DziC;ki komputerowi
gra
II' Lotto sta]e siC; 0 wicle przy·
jcrnnicjsza. Dzic]c siC; tak, po·
nic\\'az dotychczasowc
dzicsiatki godzin spedzone na zmudnym analizowaniu
lI'ynik<i1l' 10'
SOll'a11 i wykony« aniu ZCSla·
wicri ohracaja siC; II' minuty
sprawne]
i cfektywne]
pracy
z komputcrcm.
Graj'll)' podejmu]c tylko stratcgiczne dccyzje chociaz i re za·
IISI.C mozna zlccic prognllllO\\ i.

Komou!era nie Kupuie se iak pielruszki na iargu .
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CALA PRAWDA 0 LOTTO
Programy komputerowe

KOMPUTERY

MULTI LOTEK, DUZV LOTEK
Tylko do konca roku: kupujac jeden z program6w
drugi otrzymasz gratis! Cena 99 zl,

httpr/zwww.informaeja.pl/lotto
Zarnowienia: Falcom t.odz, tel./fax (042) 650 30 39
.
e-mail: falcom@informacja.pl

ZESTAWY KOMPUTEROWE * PODZESPOl Y
MODERNIZACJE * RATY * GWARANCJA 2 LATA
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