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Testas: „Ar mano katė laiminga?“

Mano tėvai myli kates.
Mano brolis ar sesuo myli kates.
Katės vidutiniškai gyvena dvylika metų, bet gali gyventi ir dvidešimt 
metų. Aš galiu ja rūpintis visą jos gyvenimą.
Aš nesu alergiškas katės plaukams.
Niekas mano šeimoje nėra alergiškas katės plaukams.
Katei reikia pirkti ėdalą ir ją maitinti kiekvieną dieną. Taip pat at-
siranda tokių papildomų išlaidų kaip vizitas pas veterinarą, jei katė 
susižeistų ar susirgtų. Aš galėčiau katės priežiūrai skirti dalį savo 
kišenpinigių.
Mano tėvai sutiktų leisti pinigus katės priežiūrai.
Aš galiu katės priežiūrai skirti bent vieną valandą per dieną.
Mano tėvai man padės prižiūrėti katę.
Mano namuose atsirastų tinkama vieta katės tualetui.
Mūsų namas arba butas yra pakankamai erdvus, kad katė galėtų 
jame laisvai judėti.
Kai aš išvyksiu su tėvais atostogauti, mano kate pasirūpins kaimynai, 
seneliai ar kiti žmonės.
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