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PRZEPIŚNIK



Połącz nazwy miast i miejscowości z podanymi poniżej hasłami np. Kraków – Wawel.

latarnia morska, podziemia kredowe, Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, 
Kazimierski Park Krajobrazowy, Skwer Kościuszki, Targi Międzynarodowe, 
fokarium, Stare Miasto Perła Renesansu, skocznia narciarska, molo,  
Tatrzański Park Narodowy, pierwsza stolica Polski, Dwór Artusa,  
Panorama Racławicka, Mikołaj Kopernik, Jakub Wejher,  
Uzdrowisko w Dolinie Grajcarek 
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