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1.W puste pola wstaw słowo słowo zwierzę w liczbie pojedynczej lub w liczbie mnogiej w 

odpowiednim przypadku 
 

Nikogo już nie zaskakuje fakt,  że jest coraz więcej rodzin bez dzieci i coraz więcej rodzin ze 

................................... 1(l.mn.). Coraz częściej traktujemy ...................................2 (l.mn.) jako członków 

rodziny. 

76% Amerykanów, którzy mają psy, woli kiedy się ich nazywa rodzicami, a nie właścicielami. W Polsce 

tylko 36% ma takie preferencje i raczej nazywamy ......................................3(l.mn.) przyjaciółmi, ale ta 

liczba stale rośnie.  

Stoją za tym trendy demograficzne: coraz więcej starszych osób w społeczeństwe, coraz późniejsze 

posiadanie dzieci,  coraz bardziej zwiększająca się liczba ludzi samotnych. ....................................4(l.mn.) 

stają się dla nas często jedynymi przyjaciółmi i jedyną szansą na zapokojenie potrzeby bliskości i interakcji 

z drugą osobą. Obecność ..........................................5(l.mn.) w życiu redukuje stres i, jak pokazują badania, 

zapobiega chorobom serca i depresji.  

Ponad połowa Polaków (52%) posiada .......................................6(l.poj.) domowe. 42 % posiada psa,  26% 

kota, a 18% zarówno psa i kota. Posiadanie dziecka sprzyja posiadaniu ..........................................7(l.poj). 

Rodziny z dziećmi, a szczególnie z jedynakami, częściej biorą pod swój dach czworonoga. 

85% Polaków twierdzi, że łączy je ze .....................................8 (l.poj) silna więź. 93% nadało im imiona, a 

wszyscy bez wyjątku rozmawiają ze swoimi ..........................................9(l.mn.) Około połowa właścicieli z 

okazji urodzin i Bożego Narodzenia kupuje im prezenty – najczęściej zabawki i ulubione smakołyki. Ponad 

¾ właścicieli wierzy, że ich ...................................10(l.mn.) nie brakuje uczuć i emocji. Co ciekawe, 

naukowcy upierali się przez długi czas, że to nieprawda. Obecnie świat naukowy przyznał, że psy, koty i 

inni futrzani przyjaciele kochają, tęsknią i złoszczą się prawie tak jak prawdziwe dzieci. 

Na podstawie: Rodzina...ach rodzina. Teczka trendów w rodzinie 4P 2017/2018 

2.Zaznacz prawidłową odpowiedź 
 

 Prawda Nieprawda 

1.Większość Polaków woli być nazywana rodzicami swoich zwierząt.   

2. Posiadanie zwierząt jest zdrowe dla ludzi.   

3. Rodziny, w których są dzieci, częściej mają zwierzęta domowe.   

4.Wszystkie zwierzęta domowe w Polsce mają imiona.   

5. W Polsce jest więcej psów niż kotów.   

6. Naukowcy udowodnili, że emocje zwierząt nie są podobne do emocji ludzi.   
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