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Poskromić płomienie: 

opowieść Katniss Everdeen. 
Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III (cz. 2)

Karta pracy nr 1
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–12. (on-line) 
Potem poszłam do pokoju Madge, siedziała przy toaletce, przed lu-

strem, zajęta rozczesywaniem jasnych loków, ubrana w tę samą 
ładną, białą sukienkę, którą nosiła podczas dożynek. Uśmiechnę-
ła się do mojego odbicia. […]

– Nawet broszkę mam modną. Dzięki tobie cały Kapitol nosi kosogło-
sy. Na pewno nie chcesz go z powrotem?

– Nie żartuj, przecież to był podarunek. – Madge przewiązała włosy 
elegancką, złotą wstążką.

– Właściwie skąd masz tę broszkę? – spytałam zaciekawiona.
– Należała do ciotki – wyjaśniła. – Ale myślę, że od dawna była w ro-

dzinie.
– Dziwny wybór – zauważyłam. – Kosogłos. Przecież wiadomo, co się 

stało podczas rebelii, kiedy głoskułki obróciły się przeciwko Ka-
pitolowi.

Głoskułki były mutantami, genetycznie zmodyikowanymi ptakami tylko 
rodzaju męskiego, stworzonymi przez Kapitol jako broń do szpie-
gowania rebeliantów na terenie dystryktów. […] Buntownicy zo-
rientowali się w czym rzecz i wykorzystali ptaki przeciwko wrogo-
wi: zaczęli uczyć je kłamstw, żeby zmylić przeciwnika. Kiedy Kapi-
tol zorientował się w podstępie, głoskułki pozostawiono na wolno-
ści, żeby wymarły. Tak się stało, wcześniej jednak zdążyły się skrzy-
żować z samicami kosów, tworząc całkowicie nowy gatunek.

– Ale kosogłosów nigdy nie używano jako broni – powiedziała Mad-
ge. – To tylko ptaki śpiewające, prawda?
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– Tak, chyba tak – odparłam, ale wiedziałam, że to nieprawda. Tylko 
kos jest ptakiem śpiewającym, a kosogłos stworzeniem, którego 
Kapitol nigdy nie zamierzał tworzyć. Naukowcy nie podejrzewa-
li, że starannie kontrolowane głoskułki mają dostatecznie rozwi-
nięte umysły, aby przystosować się do życia na wolności, przeka-
zać materiał genetyczny i doskonale sobie poradzić w nowej for-
mie. Nikt się nie spodziewał, że niepozorne ptaki okażą tak silną 
wolę przetrwania (Collins, 2009, s. 89–90). 
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Karta pracy nr 2
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–12. (on-line) 
Nic nie możemy zrobić, pozostaje nam tylko czuwać przy niej, aż 

umrze.
– Będę obserwował drzewa – proponuje Finnick i odchodzi. Też chcia-

łabym odejść, ale uścisk dłoni morfalinistki jest tak mocny, że mu-
siałabym odrywać jej palce, a nie mam siły na takie okrucień-
stwo. Przypominam sobie Rue i myślę, że mogłabym coś zaśpie-
wać, jednak nawet nie znam imienia tej kobiety i nie mam pojęcia, 
czy w ogóle lubi muzykę. Wiem tylko tyle, że umiera.

Peeta przykuca po drugiej stronie i głaszcze ją po włosach, a potem 
zaczyna przemawiać do niej spokojnym głosem. Jego słowa wy-
dają się niemal absurdalne, ale nie dla mnie.

– Mam w domu pudełko z farbami, z których potraię stworzyć każ-
dy możliwy kolor –opowiada. – Na przykład róż, blady jak skóra 
niemowlęcia albo mocny jak rabarbar. Umiem wymieszać zieleń 
w odcieniu wiosennej trawy i błękit błyszczący jak lód na wodzie. 

Morfalinistka wpatruje się w oczy Peety i uważnie słucha.
– Któregoś razu spędziłem trzy dni na łączeniu farb, aby uzyskać od-

powiedni odcień światła słonecznego na białym futrze. Długo 
sądziłem, że chodzi o zwykłą żółć, ale to było znacznie bardziej 
skomplikowane. […]

– Jeszcze nie rozgryzłem tęczy, bo pojawia się nagle i szybko znika, i 
zawsze brakuje mi czasu na to, żeby którąś uchwycić. Ledwie zdą-
żę nałożyć trochę niebieskiego tu, trochę ioletu tam, i już po tę-
czy, rozpływa się w powietrzu – skarży się Peeta.

Morfalinistka wydaje się zauroczona opowieścią, całkiem jakby Peeta 
wprowadził ją w trans. Unosi drżącą dłoń i maluje mu na policz-
ku coś, co ma chyba przypominać kwiatek.

– Dziękuję – szepcze Peeta. – Jest piękny (Collins, 2009, s. 286–287). 


