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TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZYGÓD HARRY`EGO POTTERA 
 

Zestaw pytań eliminacyjnych: 

1. Od kogo i w jakich okolicznościach Harry dowiedział się, że jest 
czarodziejem? 
................................................................................................... 
...................................................................................................  

2. Podaj nazwy i kolory kul służących do gry w quidditcha. 
................................................................................................... 
...................................................................................................  

3. Co pokazywało Zwierciadło Ain Eingarp? 
................................................................................................... 
...................................................................................................  

4. W jaki sposób Harry Potter znalazł się w domu Dursleyów? 
................................................................................................... 
...................................................................................................  

5. Jakie zwierzęta według regulaminu szkoły mogli posiadać studenci? 
................................................................................................... 
...................................................................................................  

6. Jaka część garderoby sprawiała, że Harry był niewidoczny? 
...................................................................................................  

7. Skąd wzięły się nazwy domów zamieszkiwanych przez uczniów? 
...................................................................................................  

8. Kogo nazywano wężoustym? 
...................................................................................................  

9. Jaki ptak pomógł Harry’emu zwyciężyć Sam Wiesz Kogo w Komnacie 
Tajemnic? 
...................................................................................................  

10. Wymień nazwy trzech przedmiotów wykładanych w Hogwarcie? 
...................................................................................................  

11. Jak nazywali się opiekunowie Harry’ego? 
...................................................................................................  

12. Czego nie mogli posiadać w Hagwarcie uczniowie pierwszego roku? 
...................................................................................................  

13. W jaki sposób można było zdobyć Puchar Domów? 
...................................................................................................  

14. Jak wyglądała ceremonia przydziału "Do Domów" w Hagwart? 
................................................................................................... 
...................................................................................................  



15. Gdzie Harry miał bliznę i jakiego kształtu? 
...................................................................................................  

16. Błędny  rycerz to:  
a. postać z portretu przed wejściem do Griffindoru  
b. magiczny autobus  
c. czarodziejska różdżka  
d. magiczny napój  

17. Harry i Hermiona pomogli uciec Syriuszowi:  
a. magicznym zaklęciem otwierającym drzwi  
b. podlatując na hardodziobie pod okno jednego z nauczycieli  
c. obezwładniając dementorów  

18. Ojciec chrzestny zaproponował Harry’emu:  
a. wycieczkę  
b. wspólny dom  
c. wspaniały prezent  
d. pelerynę niewidkę  

19. Co oznaczał skrót GD ? 
a. Giełda Długopisów  
b. Gwardia Dumbledora  
c. nic nie oznaczał 
d. Głodny Pies 

20. Kogo Harry i Wiktor spotkali w Zakazanym Lesie, gdy rozmawiali o 
Harmonie?  

a. Hagrida  
b. Pana Croucha  
c. Dumbledore`a  

21. Kim była Nimfadora Tonks? 
a. dziewczyną w kwiecistej bluzie  
b. metamorfomagiem  
c. dyrektorką szkoły Hogwart  

22. Której z monet nie używali "magiczni"?  
a. galeon  
b. sykl  
c. funt  
d. knut  

23. Jaką nazwę nosił las otaczający Hogwart?  
a. Zakazany Las  
b. Niedostępny Las  
c. Ciemny Las  
d. Magiczny Las  

24. Jakie cukierki wysypały się z kieszeni Freda? 
a. gigantojęzyczne tofii  
b. zoozole  
c. dumle 



 

25. Kto założył stowarzyszenie WESZ ? 
a. Minera McGonagall 
b. Pan Weasley 
c. Hermiona 

26. Świstoświnka to imię:  
a. Sowy Harrego 
b. Świnki Ginny 
c. Sowy Rona  

27. Jak nazywał się skrzat, któremu Harry dał wolność: 
a. Mrużka  
b. Zgredek 
c. Stworek  

28. Za pomocą jakiego proszku Harry dostał się do nory? 
a. za pomocą proszku teleportacji 
b. za pomocą proszku Weasleyów  
c. za pomocą proszku Dosia 
d. za pomocą proszku Fiuu 

29. Jak miał na imię brat Albusa Dumbledora?  
a. Nigellus  
b. Aberforth  
c. Adrian  

30. Kto rozbił szklaną kulę z przepowiednią? 
a. Luna 
b. Newille 
c. Ron 

 

 

 

 

    

    

    

    



Odpowiedzi do testu eliminacyjnegoOdpowiedzi do testu eliminacyjnegoOdpowiedzi do testu eliminacyjnegoOdpowiedzi do testu eliminacyjnego    

1. Od Hagrida, gdy ten przyniósł chłopcu tort oraz list od Albusa Dumbledora, z którego 
to listu Harry dowiedział się, że został przyjęty do szkoły Magii i Czarodziejstwa 
Hogwart.  

2. Te kule to: jeden kafel - w kolorze czerwonym, dwa czarne tłuczki oraz znicz –złota 
mała piłeczka ze srebrnymi skrzydełkami.  

3. Zwierciadło pokazywało najgłębsze, najbardziej utęsknione pragnienia serca.  
4. Po śmierci rodziców Harr’ego profesor A. Dumbledore postanowił, że chłopiec musi 

trafić do rodziny. Okazało się, że Dursleyowie byli jedynymi żyjącymi krewnymi. 
Niemowlaka przywiózł do wujostwa Hagrid. Zostawił chłopca na schodach razem z 
listem wyjaśniającym jego sytuację.  

5. Studenci zgodnie z regulaminem mogli posiadać jedną sowę albo jednego kota lub 
jedną ropuchę.  

6. Harry stawał się niewidoczny, gdy zakładał pelerynę- niewidkę.  
7. Nazwy te pochodziły od nazwisk ich założycieli - największych czarodziejów i 

czarownic tamtych czasów.  
8. Kogoś, kto potrafił rozmawiać z wężami.  
9. Tym ptakiem był feniks.  
10. Przedmioty wykładane w Hogwacie to: transmutacja,  obrona przed czarną magią, 

opieka nad magicznymi stworzeniami, zielarstwo, eliksiry, latanie, studiowanie nieba, 
historia magii, zaklęcia, astronomia, wróżbiarstwo, mugoloznawstwo.  

11. Petunia i Vernon Dursleyowie.  
12. Nie mogli posiadać własnej miotły  
13. Należało uzyskać największą ilość punktów.  
14. Ceremonia odbywała się w obecności całej szkoły. Tiara przydziału nałożona na 

głowę pierwszoklasisty wykrzykiwała, do którego domu trafi uczeń.  
15. Blizna miała kształt błyskawicy. Harry miał ją na czole.  
16. b  
17. b  
18. b  
19. b  
20. a  
21. b  
22. c  
23. a  
24. a  
25. c  
26. c  
27. b  
28. d  
29. b  
30. b 

 


