
 

            

 

 

 

 

        Co ma być to będzie, a jak już będzie  
        to trzeba sie z tym zmierzyć - powiedział Hagrid. 

Harry Potter i Czara Ognia 
 

Tak też zrobili fani przygód Harrego Pottera i jego przyjaciół, zgłaszając się do 
dwuetapowego konkursu  przygotowanego przez panią Ewę Gawęcką dla uczniów klas 
V-VII. Wiadomo wszem i wobec, że seria siedmiu powieści fantasy brytyjskiej pisarki 
J.K. Rowling  jest jedną z najbardziej poczytnych wśród młodzieży książek.  Z każdej 
wymienionej klasy mogły wziąć udział maksymalnie cztery osoby, jednakże każda  
z nich samodzielnie pracowała na swój wynik.   
 

I etap miał charakter pisemny i składał się z kilkudziesięciu pytań. Czy były łatwe? 
Osądźcie to sami. 
 

 

I. Podkreśl prawidłową odpowiedź 
 

1. Jak miał na imię synek Dursleyów? 
a) Mark  b) Dudley  c) Ron  d) Steve 

 

2. Z jakim zwierzęciem Harry rozmawiał w ZOO? 
a) z wężem  b) z papugą  c) z wilkiem d) z sarną 

 

3. Kto uczył transmutacji? 
a) Snape  b) Quirrel  c) McGonagall d) Dumbledore 

 

4. Jak nazywał się pies pilnujący Kamienia Filozofów? 
a) Puszek  b) Mecik  c) Reksio d) Azor 

 

5. Opiekunem jakiego domu był Snape? 
a) Gryffindor      b) Hufflepuff  c) Ravenclaw  d) Slytherin. 

 

6. W jakiej instytucji pracował Artur Weasley – ojciec Rona?  
a) komisja eksperymentalnych zaklęć 
b) urząd kontroli nad magicznymi stworzeniami 
c) departament międzynarodowej współpracy czarodziejów 
d) urząd niewłaściwego użycia produktów mugoli 
e) departament czarodziejskich gier i sportów 
f) wydział niewłaściwego używania czarów. 

 

II. Odpowiedz na pytania: 
 

1. Jakie było działanie eliksiru wielosokowego? 

2. Kim byli Puszek i Norbert?   
3. Co się stało po wypiciu eliksiru wielosokowego przez Hermionę? 
4. W co zamienił się bogin Rona? 
5. Jakiego koloru było jajo, z którego wykluł się Norbert?       
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6. Gdzie Harry pierwszy raz spotkał Malfoya?    
7. Jakie jest prawdziwe imię i nazwisko Voldemorta?  
8.  Jakie stworzenie pokazał Harremu prof. Lupin, gdy zaprosił go do siebie na  herbatkę?   
9. Jaki kolor sukni miała Gruba Dama z portretu strzegącego wejścia do Gryffindoru?   
10. Jak nazywało się zaklęcie do lewitowania przedmiotów? 
11. W jaki kolor Ron chciał zmienić swego szczura? 
12. Jak smakował Eliksir Wielosmakowy?   
13. Jaki prezent otrzymał Harry na swe 13 urodziny od gajowego Hagrida? 
14. Kim  i pod jaką postacią była osoba pochylona nad ciałem jednorożca i pijąca jego krew? 
15. Gdzie mieli kryjówkę Huncwoci?  
16.  Za jakie przestępstwo chciał Harrego ukarać woźny Argus Filch? 

 
III. Przyporządkuj  nazwy przedmiotów z nazwiskami wykładowców ze Szkoły Magii i Czarodziejstwa 
 

1. Prof. Sprout   A. Historia magii 
2. Prof. Binns   B. Zaklęcia i uroki 
3. Prof. Fliwick    C. Zielarstwo 
4. Prof. McGonall    D. Nauka eliksirów 
5. Prof. Quirrell    E. Transmutacja 
6. Prof. Snape   F. Obrona przed czarną magią. 

 
IV.  Z jaką postacią kojarzą ci się te rekwizyty ? 
 

1.      kłębek wełny i druty        2.      smok                                     3.      znicz 
 4.      szczur                                                      5.      maczuga                                           6.      lew.                                

                                              

V. Odpowiedz na pytania dotyczące quidditcha     
 

1. Ilu zawodników liczyła drużyna w grze quidditch?  
2. Jakie były barwy Gryfonów?           
3. Ile kul służy do gry?           
4. Podaj nazwy kul          
5. Ilu jest ścigających?       
6. Ile punktów zdobywa drużyna, gdy przerzuci kafel przez jedną z pętli?    
7. Ile punktów zdobywa drużyna za złapanie znicza?        
8. Jaką funkcję w drużynie pełnili bracia Weasley`owie?        
9. Ile czasu trwał mecz quidditch?      

 
Do II etapu konkursu „Harry Potter jest wśród nas” zakwalifikowali się: 

 

 Wolicki Krzysztof kl. 5a  
 Filip Małgorzata kl. 6b  
 Szymańska Hanna kl. 6b  
 Wachnicka Antonina kl.6b  
 Rogalska Julia kl. 7a  
 Burnas Rafał kl. 7b  
 Szpilczyn Hanna kl. 7b . 

Gratulujemy! 

 
 

Marzec 2022 
 

 

      Są takie wydarzenia, które - przeżyte wspólnie - 

      muszą się zakończyć przyjaźnią...  

Harry Potter i Kamień Filozoficzny 
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