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

Napisz, kto do tej pory jest Twoją ulubioną postacią i dlaczego. To samo pytanie  
padło w Wyzwaniu 1. Czy od tego czasu coś się zmieniło? 

Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Narysuj smoka Norberta. 
Wartość tego minizadania to 1 punkt.
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Odpowiedz na pytanie i zdobądź wskazówkę do kolejnego rozdziału.  
Jak się nazywa zalesione miejsce w pobliżu Hogwartu?  

Uwaga: do tego miejsca obowiązuje zakaz wstępu! 
Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Napisz coś o sobie: Czy tak jak Hagrid chciałbyś posiadać na własność smoka?  
Czy to by było coś fajnego? Czy jednak za dużo byłoby kłopotów ze smokiem?

Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Czas na przepowiednię! Pod koniec tego rozdziału Filch przyłapuje Harry’ego  
i Hermionę. Czy myślisz, że zostaną ukarani szlabanem?

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

Wyobraź sobie, że jesteś Ronem. W rozdziale pt. Norweski smok kolczasty Ron pisze 
list do swojego brata Charliego, badacza smoków w Rumunii. Możemy się zapoznać 

z odpowiedzią Charliego, ale nie wiemy, co dokładnie napisał Ron. Napisz list do 
Charliego Weasleya, udając, że jesteś Ronem, i poproś o pomoc w sprawie Norberta. 
Pamiętaj wyjaśnić, co się dzieje w Hogwarcie! No i Charlie pewnie nie zna Harry’ego  

i Hermiony, więc o nich również warto wspomnieć… 
Wartość tego minizadania to 2 punkty.



Czy wyzwanie do rozdziału czternastego już za Tobą? Ile punktów udało Ci się
zgromadzić? Po przeczytaniu rozdziału piętnastego czeka na Ciebie kolejne wyzwanie!

Czy pamiętałeś, żeby umieścić punkty w klepsydrze? Pamiętaj, 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.
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Tajne zadanie: w tym rozdziale Hermiona się martwi, że do egzaminów zostało już 
tylko dziesięć tygodni. A to, jak sama mówi, jedynie sekunda dla Nicolasa Flamela. 

Zapytaj któregoś z domowników, ile mają lat, a następnie odpowiedz słowami 
Hermiony: „Dla Nicolasa Flamela to zaledwie sekunda”. W razie czego możesz dodać, 

że Flamel ma sześćset sześćdziesiąt pięć lat, więc nie ma co się martwić wiekiem!  
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.

1. Jak ma na imię brat Rona, który bada 
smoki? 

A. Alex
B. Oliver
C. Charlie
D. Fred

2. Gdzie Hagrid trzyma smocze jajo, żeby 
wykluł się z niego smok?

A. pod kocem
B. w ogniu
C. pod poduszką
D. zakopane w ogrodzie

3.  Jak Hagrid nazywa swojego smoka?

A. Neil
B. Nigel
C. Norman
D. Norbert

4. Do jakiego gatunku smoków należy 
smok Hagrida?

A. norweski smok kolczasty
B walijski zielony
C. chiński ogniomiot
D. szwedzki krótkopyski

5. Kto dostrzega jajo przez okno?

A. Severus Snape
B. Neville Longbottom
C. Lavender Brown
D. Draco Malfoy

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