
Jesteś już po lekturze piątego rozdziału? W takim razie pora 
na kolejne wyzwanie. Ile punktów dla swojego domu zdołasz 
zgromadzić? I czy podołasz tajnemu zadaniu?

Napisz, co Twoim zdaniem jest najbardziej interesujące w banku Gringotta 
— banku czarodziejów. 

Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Narysuj zwierzę, jakie zabrałbyś ze sobą do Hogwartu. Pamiętaj,  
że zgodnie z listą Harry’ego wolno Ci zabrać sowę, kota albo ropuchę.

Wartość tego minizadania to 1 punkt.

WYZWANIE 5  
Rozdział piaty:  
Ulica pokatna
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Odpowiedz na dwa pytania i zdobądź wskazówkę dotyczącą kolejnego rozdziału.  
1) Tort o jakim smaku Harry otrzymał w prezencie od Hagrida?  

2) Jaki płaz przychodzi na świat jako kijanka?
Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Napisz coś o sobie: Gdybyś mógł się wybrać na ulicę Pokątną,  
który sklep najchętniej byś odwiedził?
Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Czas na przepowiednię! Ten punkt polega na próbie odgadnięcia,  
co wydarzy się później w książce. Jak myślisz, czy Harry będzie miał  

trudności z dotarciem do Hogwartu pierwszego września?
Wartość tego minizadania to 1 punkt. Czytając kolejne rozdziały,  

staraj się ocenić, czy Twoje założenie się potwierdza.

Wyobraź sobie, że jesteś dziennikarzem w poszukiwaniu nowinek ze świata 
czarodziejów: W rozdziale pt. Ulica Pokątna wiele osób rozpoznaje Harry’ego,  

kiedy Hagrid zabiera go do Dziurawego Kotła! Zachowaj się jak reporter i napisz  
tytuł i krótki artykuł o tym, że widziano chłopca, który przeżył, gdy robił zakupy 

na nowy rok szkolny.
Wartość tego minizadania to 2 punkty.
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Czy wyzwanie do rozdziału piątego już za Tobą? Ile punktów udało Ci się zgromadzić? 
Po przeczytaniu rozdziału trzeciego czeka na Ciebie kolejne wyzwanie!

Pamiętaj! 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.

Wciąż nie wiesz, do którego domu w Hogwarcie należysz? Odwiedź  
stronę z Ceremonią Przydziału albo pobierz aplikację Wizarding World app,  
żeby włożyć Tiarę Przydziału i to sprawdzić! Ktoś dorosły będzie Ci potrzebny,  

żeby się zarejestrować.

Tajne zadanie: Daj któremuś z domowników długopis, ołówek, patyk albo  
po prostu coś, co może przypominać różdżkę. Kiedy wezmą ją do ręki, powiedz: 

„Ciekawe… bardzo ciekawe…” jak pan Ollivander. Nie wolno Ci się roześmiać!
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. Jaką nazwę nosi bank czarodziejów? 

A. Gringotta
B. Grunninga
C. Hogwartu
D. Ollivandera

2. Jaką nazwę nosi pub, który strzeże 
wejścia na ulicę Pokątną?

A. Trzy Miotły
B. Rose & Crown
C. Dziurawy Kocioł
D. Świński Ryj

3. Podaj nazwisko nauczyciela obrony 
przed czarną magią.

A. Snape
B. McGonagall
C. Quirrell
D. Dumbledore

4. Podaj imię osoby, którą Harry spotyka 
w sklepie u madame Malkin.

A. Draco
B. Ron
C. Hermiona
D. Neville

5. Co stanowi rdzeń różdżki Harry’ego?

A. włókno smoczego serca
B. włos jednorożca
C. pióro feniksa

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