
Uzupełnij logogryf, wpisując w odpowiednie miejsca nazwy państw leżących na Bliskim 
Wschodzie. 
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Kraj... 
1. położony na Nizinie Mezopotamskiej. 

2. w którym dominującą religią jest judaizm. 

3. leżący na obszarze dwóch kontynentów (Europy i Azji). 

4. położony na wyspach nad Zatoką Perską, którego stolicą jest Manama. 

5. z największym polem roponośnym świata – Ghawar Field. 

6. którego stolicą jest Doha. 

7. przez który przebiega zwrotnik Raka i jest położony nad Morzem Arabskim. 

8. położony nad Zatoką Perską, którego nazwa stolicy brzmi tak samo jak nazwa państwa. 

9. położony nad Morzem Śródziemnym, którego sąsiadami są Syria i Izrael. 

10. ze stolicą w Ammanie; na jego terenie znajduje się Petra – jeden z siedmiu nowych 

cudów świata. 

11. w którym od 2011 roku trwa wojna domowa. 

12. położony nad Morzem Czerwonym i Morzem Arabskim. 

13. dawniej znany pod nazwą Persja. 
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