
    Jak wiemy w___yscy (rz,sz,ż), zwie___ęta (rz,sz,ż) są dzikie, domowe i ___odowane (ch, h).

Os___ojone (f, w) są psy, koty czy ___omiki (ch, h). Na wsi ___oduje (ch, h) się krowy, k___ry (ó, u)

czy kozły. Dziki – jak sama nazwa wskaz___je (ó, u) – są dzikie. Wraz z wiewi___rkami (ó, u) i ptakami

zamieszkują lasy. W ___fryce (A/a) jest jeszcze więcej nieos___ojonej (f, w) fa___ny (ó, u). Można napotkać

tam lwa, tygrysa i ___yrafę (rz,sz,ż). _____|_____trzeba (Nie/nie) jednak nara___ać (rz,sz,ż) się na

____|____bezpieczeństwo (nie), by na własne oczy zobaczyć dzikie zwie___ęta (rz,sz,ż).

    Opr___cz (ó, u) film___w (ó, u) dokumentalnych i p___yrodniczych (rz,sz,ż) warto odwiedzić (O/o)___gród

(Z/z)___oologiczny. Akwarium pełne jest małych ___yjątek (rz,sz,ż), w klatkach siedzą ___apugi (P/p)

i inne ptactwo, za szkłem pływają ___ółwie (Rz/Sz/Ż/rz,sz,ż) ___odne (W/w), a na wybiegu odpoczywają

___ubry (Rz/Sz/Ż/rz,sz,ż). R___żnoraka (ó, u) fa___na (ó, u) na tyle nas fascynuje, iż udając się do ___oo (Z/z),

bie___emy (rz,sz,ż) aparaty fotograficzne. Poniekąd robimy to, by uwiecznić chwilę spotkania z ptakami,

gadami i innymi stwo___eniami (rz,sz,ż), a poniekąd, aby wypaść na tych, któ___y (rz,sz,ż) interesują się ich

losem. Wielu jednak ma wę___a (rz,sz,ż) w kieszeni i wcale nie tro___czy (rz,sz,ż) się o zwie___ęta (rz,sz,ż).

Myślą oni jedynie o tym, i___by (rz,sz,ż) p___yjemnie (rz,sz,ż) spędzić czas. Przyje___dżają (rz,sz,ż), oglądają

i odje___dżają (rz,sz,ż) obojętni na dalsze dzieje podopiecznych tego ogrodu.

    Samo obej___enie (rz,sz,ż) wspomaga ich ut___ymanie (rz,sz,ż), ale ____|____ wystarczająco (nie). Dlatego

coraz więcej szk___ł (ó,u) i fi___m (l,r) sponsoruje dane zwierzęta. Dzięki temu mamy mo___liwość (rz,sz,ż)

poznania bogactwa nat___ry (ó,u) i obcowania przy takim repertua___e (rz,sz,ż) istot ___ywych (rz,sz,ż).

Inaczej musieli___________|___________(byśmy) podr___żować (ó,u) i za___owywać (ch, h) szczeg___lną (ó,u)

ostro___ność (rz,sz,ż), by m___c (ó,u) obserwować dziką p___yrodę (rz,sz,ż). A przecie___ (rz,sz,ż) świat

pozbawiony tych stwo___eń (rz,sz,ż) był____|____(by) taki monotonny i smutnawy.

niegroźne - mając dwa pola do wyboru: ____|____groźne

wybierzemy to bliżej "groźne": ____|____groźne,nie

nie wykonała - mając dwa pola do wyboru: ____|____wykonała

wybierzemy to dalsze od "wykonała" ____|____wykonała,nie

poszłaby - mając dwa puste pola wybierzemy to pierwsze od str. lewej,

można by - mając dwa puste pola wybierzemy to drugie od str. lewej.
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