
Pierwszy rozdział książki pt. Harry Potter i Kamień Filozoficzny 
już za Tobą. A przed Tobą Twoje pierwsze wyzwanie!  
Ile punktów dla swojego domu zdołasz zgromadzić?  

I czy podołasz tajnemu zadaniu?

Po przeczytaniu każdego kolejnego rozdziału pierwszego tomu cyklu  
o Harrym Potterze będzie na Ciebie czekać wyzwanie dotyczące tego rozdziału.  

Oto wyzwanie pierwsze – do dzieła!

Twoim zadaniem jest zgromadzenie jak największej liczby punków dla Twojego domu 
poprzez wykonywanie kolejnych wyzwań. Zgromadzone punkty możesz umieścić  
w swojej klepsydrze. Klepsydrą może być dowolny pojemnik – butelka, słoik albo 

pudełko. Za każdym razem, gdy zdobędziesz kolejny punkt, wytnij z papieru lub tekturki 
niewielki kwadrat albo kółko, pokoloruj je zgodnie z barwą Twojego domu i umieść  

w klepsydrze. Jeśli używasz nożyczek, poproś o pomoc osobę dorosłą.

Jeśli nie wiesz, do którego domu przynależysz, nie martw się! Możesz  
to sprawdzić za pomocą Ceremonii Przydziału na tej stronie. 

Ktoś dorosły będzie Ci potrzebny, żeby się zarejestrować.

Kiedy zakończysz wyzwanie rozdziału siedemnastego, podsumuj punkty!
Życzymy Ci powodzenia w tej podróży przez Hogwart!

WYZWANIE 1  
Rozdział  
pierwszy:

Chłopiec,  
który przezył
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Zapisz, która postać jest w tej chwili Twoją ulubioną i wykonaj jej opis.
Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Narysuj Profesor McGonagall pod postacią kota siedzącego na murku  
przy numerze czwartym na Privet Drive.

Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Odpowiedz na pytanie i odgadnij wskazówkę dotyczącą kolejnego rozdziału.  
Jak nazywamy miejsce, w którym możemy zobaczyć egzotyczne zwierzęta  

– lwy, tygrysy i węże?
Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Napisz coś o sobie: Albus Dumbledore lubi cytrynowe dropsy.  
A jakie słodycze Ty lubisz najbardziej i dlaczego?

Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Czas na przepowiednię! Spróbuj przewidzieć, co stanie się później.  
Napisz, czy Twoim zdaniem Dursleyowie będą milsi dla Harry'ego Pottera?

Wartość tego minizadania to 1 punkt. Czytając kolejne rozdziały,  
staraj się ocenić, czy Twoje założenie się potwierdza.
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Czy wyzwanie do rozdziału pierwszego już za Tobą? Ile punktów udało Ci  
się zgromadzić? Upewnij się, że wszystkie trafiły do klepsydry. Po przeczytaniu  

rozdziału drugiego czeka na Ciebie kolejne wyzwanie!

Czas stać się reporterem: W rozdziale pt. Chłopiec, który przeżył  
słyszymy w wieczornych wiadomościach o sowach latających w biały dzień  

i spadających gwiazdach. Stań się dziennikarzem, który ma opisać te zjawiska,  
i wymyśl nagłówek i wstęp do swojego artykułu, żeby zainteresować czytelników!

Wartość tego minizadania to 2 punkty.

Tajne zadanie: Wyobraź sobie, że masz wygaszacz i wyłącz u siebie w domu  
wszystkie światła. Nikt nie może się zorientować, że to Ty.

Wartość tego tajnego zadania to 3 punkty.

LUB

Czas na quiz: Jeśli od tajnego zadania wolisz coś innego, możesz zgromadzić tę samą 
liczbę punktów, jeśli odpowiesz poprawnie na wszystkie pytania z poniższego quizu.
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1. Co sprzedaje firma pana Dursleya? 

A. śrubokręty
B. wiertła
C. młotki
D. pączki

2. Jaki jest numer domu państwa 
Dursleyów?

A. 4
B. 14
C. 24
D. 44

3. W jakie zwierzę potrafi zamienić się 
professor McGonagall?

A. w psa
B.  w kota
C. w ropuchę
D. w sowę

4. W jaki sposób Hagrid przybył na  
Privet Drive?

A. na miotle 
B. pociągiem 
C. latającym motocyklem 
D. latającym samochodem

5. Jakie było pierwsze słowo, którego 
nauczył się malutki Dudley?

A. nie 
B. nie będę
C. nie mogę 
D. nie chcę

odpowiedzi: 1B, 2A, 3B, 4C, 5D


