
J esteś już po lekturze siedemnastego rozdziału? W takim  
razie pora na ostatnie wyzwanie. Ile punktów dla swojego 
domu zdołasz zgromadzić? I czy podołasz finalnemu  

      tajnemu zadaniu?

Napisz, czy przewidziałeś, że to profesor Quirrell poluje na Kamień Filozoficzny.  
Jeśli nie, napisz, kogo obstawiałeś.  

Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Narysuj, jak sobie wyobrażasz Kamień Filozoficzny. 
Wartość tego minizadania to 1 punkt.

WYZWANIE 17  
Rozdział siedemnasty:  
Człowiek o dwóch twarzach

www.HarryPotterAtHome.com
#HarryPotterAtHome 



www.HarryPotterAtHome.com
#HarryPotterAtHome 

Odpowiedz na pytanie i zdobądź wskazówkę do kolejnej części cyklu pt. Harry Potter  
i Komnata Tajemnic. Kiedy Harry wybrał się do zoo z Dursleyami w rozdziale drugim,  

z jakim zwierzęciem rozmawiał? 
Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Napisz coś o sobie: który z siedemnastu rozdziałów jest Twoim ulubionym i dlaczego?
Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Czas na przepowiednię! Jak myślisz, czy Harry, Ron i Hermiona będą  
musieli rozwiązać jakieś zagadki w kolejnym tomie? A może będą po prostu  

grzecznie się uczyć?
Wartość tego minizadania to 1 punkt.  

Zacznij czytać Harry Potter i Komnata Tajemnic, żeby się przekonać! 

Wyobraź sobie, że jesteś recenzentem książek. Lektura pierwszego tomu cyklu  
o Harrym już za Tobą, czas więc na recenzję. Ile z pięciu gwiazdek dałbyś książce  
pt. Harry Potter i Kamień Filozoficzny? Czy poleciłbyś ją znajomym? Czy historia  

Ci się podobała? Czy lubisz postaci? Czy cieszysz się na kolejny tom? 
Wartość tego minizadania to 2 punkty.



Gratulacje! To było ostatnie zadanie! Czy wiesz, że można było zgromadzić aż 340 
punktów? Jaki jest Twój wynik? W magiczny sposób dotarliśmy do końca książki. 

Profesor Dumbledore byłby z Ciebie dumny.

A jeśli nie udało Ci się wykonać wszystkich wyzwań, nic straconego,  
zawsze możesz do nich wrócić.

Zakładamy, że już dawno wiesz, do którego domu w Hogwarcie należysz, ale jeśli nie, 
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: pamiętasz fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta? Jakim smakiem 
poczęstowałbyś swoich domowników? Czy na przykład dałbyś tacie fasolkę o smaku 
woszczyny z uszu, na którą trafił Dumbledore? A najlepszemu koledze glutów z nosa? 
Komu dałbyś kiełkową? Wypisz imiona domowników wraz ze smakami. Pamiętaj, że 

to fasolki WSZYSTKICH smaków, więc nie musisz wymieniać tylko tych, które pojawiły 
się w książce. Kiedy skończysz, powiedz o tym swojej rodzinie! 

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. Co Harry podobno widzi w lustrze? 

A. że wygrywa Puchar Domów
B. że bierze udział w międzynarodowych  
 rozgrywkach quidditcha
C. że jest prefektem
D. że zdaje wszystkie egzaminy

2. Jaki koloru oczu ma Voldemort?

A. niebieski
B. zielony
C. czerwony
D. czarny

3. Jaką fasolką wszystkich smaków 
Bertiego Botta poczęstował się 
Dumbledore w skrzydle szpitalnym?

A. wymiocin
B. woszczyny z uszu
C. toffi
D. czekolady

4. Co Hagrid daje w prezencie 
Harry’emu, kiedy odwiedza go w skrzydle 
szpitalnym?

A. pudełko czekoladowych żab
B. opakowanie fasolek wszystkich smaków
C. album z mnóstwem czarodziejskich  
 fotografii rodziców Harry’ego
D. drewniany flet

5. Kto otrzymuje dziesięć punktów za to, 
że stawił czoło przyjaciołom?

A. Seamus
B. Dean
C. Ron
D. Neville

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