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

Napisz, do którego domu przynależysz i jak myślisz, dlaczego akurat tam. Nie martw 
się, jeśli jeszcze tego nie wiesz! Możesz zainscenizować Ceremonię Przydziału albo 

skorzystać z aplikacji Wizarding World app, żeby włożyć Tiarę Przydziału! 
Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Narysuj Tiarę Przydziału na stołku o czterech nogach. Pamiętaj,  
że jest wystrzępiona, połatana i okropnie brudna!

Wartość tego minizadania to 1 punkt.

WYZWANIE 7  
Rozdział siódmy:  
Tiara przydziału
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Odpowiedz na pytanie i zdobądź wskazówkę dotyczącą kolejnego rozdziału.  
Jaką nazwę nosi bank czarodziejów? Harry odwiedził go w rozdziale piątym.

Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Napisz coś o sobie: W Hogwarcie mieszkają także duchy, jak na przykład  
Prawie Bezgłowy Nick czy Gruby Mnich. Czy Ty wierzysz w duchy? A może Twoim 

zdaniem ich miejsce jest jedynie w książkach? 
Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Czas na przepowiednię! Ten punkt polega na próbie odgadnięcia, co wydarzy się 
później w książce. Czy myślisz, że profesor Snape i Harry się polubią? 

Wartość tego minizadania to 1 punkt. Czytając kolejne rozdziały,  
staraj się ocenić, czy Twoje założenie się potwierdza.

Wyobraź sobie, że jesteś autorem tekstów piosenek. W rozdziale pt. Tiara Przydziału 
profesor Dumbledore prosi uczniów o odśpiewanie szkolnego hymnu. Rozpoczyna się 
on słowami: „Hogwart, Hogwart, Świński Hogwart”. Mimo że chwilowo nie przebywasz 

w szkole, Twoim tajnym zadaniem będzie napisanie własnego szkolnego hymnu. 
Słowa nie muszą mieć sensu, ale postaraj się o rymy. Jeśli masz ochotę, 

możesz nawet wymyślić melodię i zaśpiewać!
Wartość tego minizadania to 2 punkty.
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Czy wyzwanie do rozdziału siódmego już za Tobą? Ile punktów udało Ci się zgromadzić? 
Czy pamiętałeś, żeby umieścić je w klepsydrze? Po przeczytaniu rozdziału ósmego czeka 

na Ciebie kolejne wyzwanie!

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: Przed rozpoczęciem bankietu Albus Dumbledore wygłasza krótką 
przemowę: „Głupol! Mazgaj! Śmieć! Obsuw!”. Wybierz własne cztery śmieszne  
słowa i następnym razem, kiedy usiądziecie do posiłku, powiedz je przy stole  

głośno i wyraźnie. Możesz uznać zadanie za wykonane, jeśli doprowadzisz  
kogoś do śmiechu.

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. Kto decyduje o tym, do którego domu 
trafiają uczniowie? 

A. Professor McGonagall
B. Professor Dumbledore
C. Tiara Przydziału
D. Hagrid

2. Kto z kolegów i koleżanek Harry’ego 
pierwszy został przydzielony do domu?

A. Hanna Abbott
B. Ron Weasley
C. Draco Malfoy
D. Blaise Zabini

3. Kto jest duchem rezydentem  
Wieży Gryffindoru?

A. Szara Dama
B. Gruby Mnich
C. Krwawy Baron
D. Prawie Bezgłowy Nick

4. Wstęp na korytarz na którym piętrze 
jest zabroniony?

A. pierwszym
B. trzecim
C. czwartym
D. siódmym

5. Jak ma na imię szkolny poltergeist?

A. Szara Dama
B. Gruby Mnich
C. Krwawy Baron
D. Irytek

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