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1.Podkreśl w tekście wyrażenia, które pomagają ankietowanym wyrazić opinię. Wstaw w 

puste pola słowa w nawiasów w odpowiednich przypadkach 
 

Dziennikarz 

Co Pan/ Pani myśli o ogrodach zoologicznych? 

Maria, 25 

Jestem zdecydowanie przeciw ................................................. (ogrody zoologiczne) i ............................ 

(cyrki)! Według mnie zoo przypomina więzienie. Zwierzęta siedzą ........................................ (całe dni) w 

klatkach, a .................... (zima) w betonowych celach. Na ................................. (wolność) lwy, antylopy czy 

hipopotamy pokonują codziennie wiele kilometrów! Żadne zoo tego im nie zapewni! Uważam, że 

trzymanie ..............................(zwierzęta) w zoo jest po prostu nieludzkie. 

Tomek, 37 

Kiedyś sądziłem, że zamykanie zwierząt w zoo to okrucieństwo. Nawet pamiętam, że pokłóciłem się kiedyś 

o to z żoną. Odkąd jednak urodziły się nasze dzieci, zmieniłem trochę zdanie na ten temat. Kiedy widzę, 

jak moja córka cieszy się na widok ......................(zebra) czy nawet ............................(zwykła koza), jest mi 

przyjemnie. Nic .......................(inne) się dla mnie nie liczy. 

Katarzyna, 55 

Kiedy moje dzieci były małe często zabieraliśmy je z mężem do zoo. To był nasz ulubiony sposób na 

spędzanie razem ..........................(niedziela). Niedawno byłam w zoo w Poznaniu z wnuczką i dopiero teraz 

widzę, ile się zmieniło. Dwadzieścia lat temu niedźwiedzie czy małpy mieszkały w ........................................ 

(ciasne klatki), teraz biegają zadowolone po dużych wybiegach. Poza tym wydaje mi się ważne, żeby dzieci 

mogły spotkać dzikie zwierzęta. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na safari, a filmy dokumentalne w 

.................................(telewizja) są po prostu nudne. 

Milena, 30 

Pracuję w zoo we Wrocławiu od sześciu lat i mogę tylko powiedzieć, że nasze zwierzęta mają najlepsze 

możliwe warunki. Jest u nas wiele ...................................(zwierzęta), które uratowaliśmy z 

.............................................. (nielegalne hodowle) lub .......................... (cyrk), w których były bardzo źle 

traktowane. U nas mają w ........................ (koniec) odpowiednią przestrzeń, opiekę i dietę. Jestem 
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przekonana, że te zwierzęta nie przeżyłyby na ....................................... (wolność). No i mamy wiele 

.................................. (wydarzenia) edukacyjnych, dzięki którym i dzieci i dorośli mogą się dużo nauczyć o 

.................................................................... (naturalne środowisko) zwierząt. 

Stanisław, 45 

Do zoo nie chodzę, ale byliśmy ostatnio z żoną w ...................................... (oceanarium). Muszę przyznać, 

że spodziewałem się czegoś ......................................... (lepsze), a zobaczyłem .......................................... 

(smutne zwierzęta). Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są organizacje, które ratują zagrożone gatunki, 

kiedy jednak wyszliśmy, cały czas myślałem o tym, że my, ludzie traktujemy zwierzęta jak 

......................................... (nasza własność). Na przykład trenujemy delfiny albo lwy w zoo, chociaż nie 

mam wątpliwości, że byłyby szczęśliwsze na wolności. To był mój ostatni raz w ........................................... 

(takie miejsce). 

2. Wpisz imiona osoby, która.... (może być więcej niż 1 osoba) 
 

a) widzi zmiany w zoo .................................. 

b) juz nigdy nie pójdzie do ogrodu zoologicznego ................................. 

c) ma dzieci ................................. 

d) ma bardzo mocną opinię........................... 

e) uważa, że ogrody zoologiczne są ważne dla dzieci ................................................ 

f) uważa, że  ogrody zoologiczne pomagają zwierzętom ............................................. 

3.Które z podkreślonych przez Ciebie fraz wyrażają mocną opinię, a które neutralną 

opinię? Wpisz je do tabeli 
 

Mocna opinia Neutralna opinia  
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3.Wstaw słowa w puste miejsca 
 

środowisku,dzikie, okrucieństwo, przeciw, widok, warunki,przestrzeń,  zagrożone, własność, hodowli, 

wolności, wybiegach, więzienie 

Maria, 25 

Jestem zdecydowanie ........................... ogrodom zoologicznym i cyrkom! Według mnie zoo przypomina 

......................... Zwierzęta siedzą całymi dniami w klatkach, a zimą w betonowych celach. Na .................... 

lwy, antylopy czy hipopotamy pokonują codziennie wiele kilometrów, a w zoo moga chodzić tylko dookoła 

klatki. Uważam, że trzymanie zwierząt w zoo jest po prostu nieludzkie. 

Tomek, 37 

Kiedyś sądziłem, że trzymanie zwierząt w zoo to ..................................... Nawet pamiętam, że pokłóciłem 

się o to z moją żoną. Odkąd jednak urodziły się nasze dzieci, zmieniłem trochę zdanie na ten temat. Kiedy 

widzę, jak moja córka cieszy się na ..................... zebry czy nawet zwykłej kozy, jest mi przyjemnie. Nic 

innego się dla mnie nie liczy. 

Katarzyna, 55 

Kiedy moje dzieci były małe często zabieraliśmy je z mężem do zoo. To był nasz ulubiony sposób na 

spędzanie razem niedzieli. Niedawno byłam w zoo w Poznaniu z wnuczką i dopiero teraz widzę, ile się 

zmieniło. Dwadzieścia lat temu niedźwiedzie czy małpy mieszkały w ciasnych klatkach, teraz biegają 

zadowolone po dużych .................................. Poza tym wydaje mi się ważne, żeby dzieci mogły spotkać 

........................ zwierzęta. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na safari, a filmy dokumentalne w telewizji są 

po prostu nudne. 

Milena, 30 

Pracuję w zoo we Wrocławiu od sześciu lat i mogę tylko powiedzieć, że nasze zwierzęta mają najlepsze 

możliwe ............................... Jest u nas wiele zwierząt, które uratowaliśmy z nielegalnych 

.............................. lub cyrków, w których były bardzo źle traktowane. U nas mają w końcu odpowiednią 

.............................. i dietę. Jestem przekonana, że zwierzęta nie przeżyłyby na wolności. No i mamy wiele 

wydarzeń edukacyjnych dzięki którym i dzieci i dorośli mogą się nauczyć o naturalnym 

.................................... zwierząt. 

Stanisław, 45 

Do zoo nie chodzę, ale byliśmy ostatnio z żoną w oceanarium. Muszę przyznać, że spodziewałem się czegoś 

lepszego, a zobaczyłem smutne zwierzęta. Oczywiście wiem, że są organizacje, które ratują 

.................................. gatunki, ale kiedy wyszliśmy cały czas myślałem o tym, że my, ludzie traktujemy 

zwierzęta jak naszą ............................. Na przykład trenujemy delfiny albo lwy w zoo, chociaż nie mam 

wątpliwości, że na pewno byłyby szczęśliwsze na wolności. To był mój ostatni raz w takim miejscu. 
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Słownictwo 
 

Klatka - metalowy pojemnik, w którym mieszkają zwierzęta w zoo 

Wybieg – podwórko dla zwierząt 

Cela – pokój w więzieniu 

Okrucieństwo – celowe robienie komuś krzywdy, ranienie kogoś 

Hodowla -  biznes, którego właściciel „produkuje” zwierzęta 

Zagrożone gatunki -  gatunki, których osobników jest bardzo mało np. pandy 
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Odpowiedzi: 
 

2. a) Katarzyna, b) Stanisław, c) Tomek, Katarzyna, d) Maria, Milena, e) Tomek, Katarzyna, Milena, f) 

Milena 

3. 

Mocna opinia 

• Jestem zdecydowanie przeciw 

• Jestem przekonana, że 

• Nie mam wątpliwości, że 

Neutralna opinia 

• Uważam, że 

• Kiedyś sądziłem 

• Wydaje mi się 

• Według mnie 

 

Cały tekst: 
 

Maria, 25 

Jestem zdecydowanie przeciw ogrodom zoologicznym i cyrkom! Według mnie zoo przypomina 

więzienie. Zwierzęta siedzą całymi dniami w klatkach, a zimą w betonowych celach. Na wolności lwy, 

antylopy czy hipopotamy pokonują codziennie wiele kilometrów. Żadne zoo im tego nie zapewni! 

Uważam, że trzymanie zwierząt w zoo jest po prostu nieludzkie. 

Tomek, 37 

Kiedyś sądziłem, że trzymanie zwierząt w zoo to okrucieństwo. Nawet pamiętam, że pokłóciłem się o to z 

moją żoną. Odkąd jednak urodziły się nasze dzieci, zmieniłem trochę zdanie na ten temat. Kiedy widzę, 

jak moja córka cieszy się na widok zebry czy nawet zwykłej kozy, jest mi przyjemnie. Nic innego się dla 

mnie nie liczy. 

Katarzyna, 55 

Kiedy moje dzieci były małe często zabieraliśmy je z mężem do zoo. To był nasz ulubiony sposób na 

spędzanie razem niedzieli. Niedawno byłam w zoo w Poznaniu z wnuczką i dopiero teraz widzę, ile się 

zmieniło. Dwadzieścia lat temu niedźwiedzie czy małpy mieszkały w ciasnych klatkach, teraz biegają 
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zadowolone po dużych wybiegach. Poza tym wydaje mi się ważne, żeby dzieci mogły spotkać dzikie 

zwierzęta. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na safari, a filmy dokumentalne w telewizji są po prostu 

nudne. 

Milena, 30 

Pracuję w zoo we Wrocławiu od sześciu lat i mogę tylko powiedzieć, że nasze zwierzęta mają najlepsze 

możliwe warunki. Jest u nas wiele zwierząt, które uratowaliśmy z nielegalnych hodowli lub cyrków, w 

których były bardzo źle traktowane. U nas mają w końcu odpowiednią przestrzeń i dietę. Jestem 

przekonana, że zwierzęta nie przeżyłyby na wolności. No i mamy wiele wydarzeń edukacyjnych dzięki 

którym i dzieci i dorośli mogą się nauczyć o naturalnym środowisku zwierząt. 

Stanisław, 45 

Do zoo nie chodzę, ale byliśmy ostatnio z żoną w oceanarium. Muszę przyznać, że spodziewałem się 

czegoś lepszego, a zobaczyłem smutne zwierzęta. Oczywiście wiem, że są organizacje, które ratują 

zagrożone gatunki, ale kiedy wyszliśmy cały czas myślałem o tym, że my, ludzie traktujemy zwierzęta jak 

naszą własność. Na przykład trenujemy delfiny albo lwy w zoo, chociaż nie mam wątpliwosci, że byłyby 

szczęśliwsze na wolności. To był mój ostatni raz w takim miejscu. 
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