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Uśmiech na arenie: 

opowieść Katniss Everdeen. 
Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III (cz. 1)

Karta pracy nr 1
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–12. (on-line)
Kosogłosy to zabawne stworzenia, które swego czasu nieźle napsu-

ły krwi Kapitolowi. Podczas rebelii władze wyhodowały serię 
genetycznie zmodyikowanych zwierząt, przeznaczonych do wy-
korzystywania jako broń. Utarło się mówić o nich zmieszańce,  
a czasem w skrócie zmiechy. Należały do nich ptasie mutanty, 
zwane głoskułkami, obdarzone umiejętnością zapamiętywania  
i powtarzania ludzkich rozmów. […]

Głoskułki urządziły sobie gody z samicami kosów i w ten sposób po-
wstał nowy gatunek, który powtarzał zarówno ptasie gwizdy, jak 
i ludzkie melodie. […] 

Mój ojciec darzył kosogłosy wyjątkową sympatią. Gdy szliśmy na 
polowanie, gwizdał albo śpiewał skomplikowane piosenki,  
a ptaki, po chwili uprzejmego milczenia, zawsze odśpiewywa-
ły. Nie każdy jest traktowany z takim szacunkiem. Kiedy jednak 
śpiewał mój ojciec, wszystkie okoliczne ptaki milkły i słuchały. 
Miał piękny głos, wysoki i czysty, a w dodatku tak pełen życia, że 
momentalnie zbierało mi się na śmiech i płacz jednocześnie. Po 
jego śmierci nigdy nie spróbowałam śpiewać z ptakami. Mimo 
to widok kosogłosa działa na mnie krzepiąco. Czuję się tak, jak-
bym miała przy sobie cząstkę ojca, która mnie chroni (Collins, 
2009, s. 44–45). 

Urszula Wykurz1
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Karta pracy nr 2
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–12. (on-line)
– Chcesz, żebym była twoim sojusznikiem?
– Dlaczego nie? Uratowałaś mnie, pokazałaś mi gniazdo gończych 

os. Jesteś bystra, skoro jeszcze żyjesz. Poza tym chyba i tak nie 
dasz mi spokoju. – Rue mruga okiem, zastanawia się nad od-
powiedzią. – Głodna? – Widzę, że głośno przełyka ślinę i pa-
trzy na mięso. – Chodź, udało mi się dzisiaj ustrzelić dwie zdo-
bycze.

Niepewnie wychodzi na otwartą przestrzeń.
– Umiem robić okłady na użądlenia os – deklaruje.
– Naprawdę? –  pytam. –  Z czego?
Grzebie we własnym plecaku i wyciąga garść liści. Jestem prawie 

pewna, że z takich samych korzysta mama.
– Gdzie je znalazłaś?
– W okolicy. Wszyscy mamy je przy sobie, kiedy idziemy do pracy  

w sadach. Zostawili tam mnóstwo gniazd – tłumaczy Rue. – Tu też 
ich nie brakuje.

– Racja, jesteś z Jedenastego Dystryktu. Rolnictwo – uświada-
miam sobie. – Pracujesz w sadach, tak? Nic dziwnego, że 
umiesz fruwać po drzewach, jakbyś miała skrzydła. – Rue 
się uśmiecha. Wspomniałam o czymś, z czego jest napraw-
dę dumna. – Chodź, zrobisz mi okład. Siadam przy ognisku 
i podwijam nogawkę, aby zademonstrować guz po użądleniu 
w kolano. […] Zauważam długą oparzelinę na przedramie-
niu Rue.

– Dam ci na to lekarstwo – oświadczam. Odkładam broń i smaruję 
rękę Rue maścią na oparzenia (Collins, 2009, s. 190–191). 


