
Świat  Harrego  Pottera   2 
Połącz pytanie z właściwą odpowiedzią 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. "...W otworze wejściowym stał olbrzymi mężczyzna. Twarz miał prawie całkowicie ukryta 

pod długimi, zmierzwionymi włosami i dziką splątaną 

brodą; tylko czarne oczy błyszczały jak dwa żuki 

spomiędzy tej plątaniny.." 

 

2. "...Był to straszny, mrożący krew w żyłach widok. 

Wysoki na dwanaście stóp, o matowej, granitowoszarej 

skórze, o wielkim, niezdarnym cielsku, przypominającym 

głaz, z małą łysą głową sterczącą na czubku jak orzech 

kokosowy. Miał krótkie nogi, grube jak pniaki, z płaskimi, 

zrogowaciałymi stopami..." 

 

3. "...Mały stwór siedzący na jego łóżku miał 

wielkie uszy nietoperza i wyłupiaste zielone 

oczy wielkości piłek tenisowych..." 

 

4. "..Był to wielki i piękny okrągły pokój, pełny 

dziwnych cichych odgłosów. Na stołach o 

cienkich, wrzecionowatych nogach stały 

rozmaite srebrne urządzenia, warczące, wirujące 

i wypuszczające obłoczki dymu. Ściany były 

obwieszone portretami byłych dyrektorów i 

dyrektorek, które drzemały sobie spokojnie w 

ramach. Było również olbrzymie biurko z 

nogami w kształcie szponów..." 

 

5. "...To jest coś co mieszka w zamku...Prastara istota, której my, pająki, boimy się 

najbardziej..." 

 

6. W jakim celu został zorganizowany Turniej Trójmagiczny? 

 

7. W jakich okolicznościach ujawnił się talent Harrego do latania? 

 

8. W jaki sposób Harry Potter pomógł Zgredkowi odzyskać wolność? 

9. Kto był ojcem chrzestnym Harrego Pottera? 



 

10. Kim byli dementorzy? 

 

11. Czym był Azkaban? 

 

12. Do czego służył proszek Fiu?  

 

13. Kim była Jęcząca Marta? 

 

14. Do czego służył eliksir wielosokowy? 

 

15.Kim był Rogacz? 

 

16.Kim był Glizdogon? 

 

A. James Potter   

B. Harry złapał przypominajkę Nevilla, którą rzucił Malfloy  

C. Do przenoszenia się pomiędzy magicznymi kominkami  

D. Troll górski  

E.  Hagrid  

F. Włożył dziennik Toma Riddle'a do brudnej skarpetki i dał go Lucjuszowi Malfloy'owi 

G. Duch dziewczynki straszący w toalecie  

H. Syriusz Black 

I. Gabinet profesora Dumbledora  

J. Peter Pettigrew   

K. Do zmiany wyglądu w inną osobę  

L. Zgredek  

M. Istoty wysysające szczęście, 

strażnicy Azkabanu  

N. Bazyliszek  

O. Miał polepszyć stosunki pomiędzy 

szkołami magii i czarodziejstwa  

P. Więzienie czarodziejów  
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