
 

Quiz  „Przygody Harrego Pottera” 
 

Drogi czytelniku! 
Przeczytaj uważnie test i zapisz w karcie odpowiedzi właściwą odpowiedź. 

Odpowiedzi udzielamy w następujący sposób:  

Np.  odp. 1. a 

                 2. b 

                 3. c  

                 itd. 

Kartę z  odpowiedziami podpisz imieniem, nazwiskiem i klasą  

oraz wyślij za pomocą librusa do nauczycieli bibliotekarzy 

p. M. Fimowicz- Bednarskiej i p. M. Szydy. 

Na rozwiązania czekamy do końca kwietnia 2020 r. 

Nagrodą w quizie będą punkty z zachowania za konkurs czytelniczy  

oraz wirtualny dyplom.  

Zapraszamy do lektury i rozwiązania quizu! 

Powodzenia! 

 
 

1. Kim był Frank Bryce? 

a. ogrodnikiem Riddle’ów 

b. drugim właścicielem Domu Riddle’ów 

c. sąsiadem Riddle’ów 

2. Czyją rozmowę podsłuchał Frank w Domu Riddle’ów? 

a. Berty Jorkins z Glizdogonem 

b. Glizdogona z Lordem Voldemortem 

c. Berty Jorkins z Lordem Voldemortem 

3. Co według opinii lekarzy było przyczyną śmierci wszystkich Riddle’ów? 

a. zostali otruci 

b. zostali zastrzeleni 

c. przerażenie, strach 

4. Glizdogon to przezwisko: 

a. Wiktora Kruma  

b. Petera 

c. Rona Weasleya 

5. Jedyni żyjący krewni Harrego, wuj Vernon, ciotka Petunia i Dudley traktowali 

swego siostrzeńca jak trędowatego. Wszystkim opowiadali, że w ciągu roku 

szkolnego przebywa w "Świętym Brutusie". Podaj, czego dotyczy ta nazwa? 

a. Ośrodek Wychowawczy dla Młodocianych Recydywistów 

b. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

c. Pensjonat dla Młodzieży z Rodzin Patologicznych 

6. W które urodziny Harry dowiedział się, że jest Czarodziejem? 

a. 10 

b. 11 

c. 16 

7. Czy Pan Artur Weasley był wykwalifikowanym czarodziejem pracującym w 

Ministerstwie Magii, w Departamencie Niewłaściwego Użycia Produktów Mugoli?  

a. tak 

b. nie 



8. Kim był Syriusz dla Harrego? 

a. kolegą ze szkoły 

b. ojcem chrzestnym 

c. nauczycielem ze szkoły 

9. Dudley chodził do szkoły: 

a. Smeltinga 

b. Hogwartu 

c. Durmstrangu 

10. Kto "karmą dla królików" nazywał jedzenie dla Dudleya po wprowadzeniu mu diety 

przez szkolną pielęgniarkę? 

a. ciotka Petunia 

b. wuj Vernon 

c. Dudley 

11. Rodzice Hermiony z zawodu byli: 

a. pediatrami 

b. chirurgami 

c. dentystami 

12. Gajowy Hogwartu to: 

a. Syriusz 

b. Hagrid 

c. Flitwick 

13. Dlaczego Weasleyowie nie mogli przedostać się kominkiem do domu Dursleyów? 

a. kominek był zamurowany 

b. kominek był zapchany 

c. Dursleyowie nie mieli kominka 

14. Świstoświnka to imię: 
a. sowy Harrego 

b. świnki Ginny 

c. sowy Rona 

15. Które dzieci Weasleyów robiły Magiczne Dowcipy? 

a. Ron i Ginny 

b. Bill i Charlie 

c. Fred i George 

16. Czego dotyczy ten opis? 

"To bardzo trudna umiejętność magiczna; polega na znikaniu w jednym miejscu i 

pojawianiu się prawie w tej samej chwili w innym".  

a. przemieszcznie się w przyszłość 
b. teleportacja 

c. cofanie się w czasie 

17. Kto wymyślił imię Świstoświnka? 

a. Ginny 

b. Hermiona 

c. Harry 

18. Wpisz poprawne numery tomów przy tytułach książek: 

a. Harry Potter i Więzień Azkabanu tom 1; 3 

b. Harry Potter i Czara Ognia tom 3; 4 

c. Harry Potter i Kamień filozoficzny tom 5; 1 

d. Harry Potter i Zakon Feniksa tom 2; 5 

e. Harry Potter i Komnata tajemnic tom 4; 2 

19. Czym grozi teleportacja w niewłaściwy sposób? 

a. śmiercią 



b. karą 
c. rozszczepieniem (tzn. deportowanie tylko w połowie) 

20. Czego to jest opis? 

"Przedmioty, na które mugole nie zwrócą uwagi, a także nie rzucające się w oczy, a 

więc takie których mugole nie podniosą z ziemi i nie zaczną się nimi bawić. Coś 
takiego, co uznają za śmieć np.: stary but, stara gazeta, pusta puszka po napoju, 

podziurawiona piłka futbolowa. Przedmioty, które służą do przemieszczania się". 

a. magicznych przedmiotów 

b. świstoklików 

c. świstomieczy 

21. Czy właściciel kempingu Pan Roberts Diggory był? 

a. czarodziejem 

b. mugolem 

22. Na jaki mecz poszedł Harry z Rodziną Weasleyów? 

a. finałowy mecz 600 mistrzostw świata w quidditchu 

b. finałowy mecz 422 mistrzostw świata w quidditchu 

c. finałowy mecz 999 mistrzostw świata w quidditchu 

23. Jakie państwa grały między sobą? 

a. Bułgaria - Irlandia 

b. Belgia - Bułgaria 

c. Belgia - Irlandia 

24. Która drużyna wygrała? 

a. Bułgaria 

b. Irlandia 

c. Belgia 

25. Czyimi poplecznikami byli śmierciożercy? 

a. Sami - Wiecie - Kogo 

b. Lorda Voldemorta 

c. Glizdogona 

26. Z którego peronu dzieci odjeżdżały do Hogwartu?  

a. 9¾ 

b. 9¼ 

c. 8¾ 

27. Profesor McGonagall była: 

a. zastępcą dyrektora i opiekunką Ślizgonów 

b. zastępcą dyrektora i opiekunką Krukonów 

c. zastępcą dyrektora i opiekunką Gryffonów 

28. Którego z nauczycieli Harry najmniej lubił? 

a. Hagrida 

b. Lupina 

c. Snape’a 

29. Z kim Harry Potter spotkał się o pierwszej w nocy przy kominku? 

a. z Dumbledorem 

b. z Syriuszem 

c. z Hagridem 

30. Kto pokazał Harremu, czego będzie dotyczyło pierwsze zadanie? 

a. Cedrik Diggory 

b. Syriusz 

c. Hagrid 

31. Reporterka "Proroka Codziennego" to: 

a. Berta Jorkins 



b. Rita Skeeter 

c. Molly Weasley 

32. Odpowiedz, co hodował Hagrid? 

"Każda miała już blisko sześć stóp długości. Ich szare pancerze, potężne, ruchliwe 

odnóża, miotające ogień końce, żądła i ssawki czyniły z nich najbardziej odrażające 

stwory". 

a. dżdżownice 

b. sklątki tylnowybuchowe 

c. myszy 

33. Jak nazywał się skrzat, któremu Harry dał wolność? 

a. Mrużka 

b. Zgredek 

c. Stworek 

34. Czy Bal Bożonarodzeniowy jest tradycyjną częścią Turnieju Trójmagicznego? 

a. tak 

b. nie 

35. Kto zgodnie z tradycją otwiera bal? 

a. dyrektor szkoły 

b. reprezentanci szkół ze swoimi partnerkami albo partnerami 

c. goście 

36. Z których klas uczniowie mogli brać udział w Balu Bożonarodzeniowym? 

a. od 3 klasy wzwyż 
b. od 4 klasy wzwyż 
c. od 5 klasy wzwyż 

37. Z którą dziewczyną Harry Potter chciał iść na bal? 

a. Cho Chang 

b. Hermiona Granger 

c. Parvati Patil 

38. Od kogo Harry dostał te niezwykłe skarpetki: 

"lewa jaskrawoczerwona, wyszywana w miotły, a prawa zielona, ze złotymi 

zniczami" 

a. Syriusza 

b. Zgredka 

c. Hagrida 

39. Który z nauczycieli Hogwartu był półolbrzymem? 

a. Moody 

b. Hagrid 

c. Snape 

40. Komu Harry Potter pożyczył Mapę Huncwotów? 

a. Dumbledore’owi 

b. Moody’emu 

c. Syriuszowi 

41. Po co Harry poszedł do łazienki prefektów? 

a. aby zrozumieć, co mówi "złote jajko" 

b. aby spotkać się z Cedrikiem 

c. aby odświeżyć się 
42. Kogo Harry spotkał w łazience? 

a. Cedrika 

b. Jęczącą Martę 
c. Filcha 

43. Kto pomógł Harremu w przygotowaniu się do wykonania drugiego zadania? 



a)Mrużka 

b)Zgredek 

c)Hermiona 

44. Co Harry połknął przed zanurzeniem się w jeziorze? 

a)eliksir młodości 

b)skrzeloziele 

c)tabletki zmieniające w rekina 

45. Kto w jeziorze wskazał Harremu, gdzie ma szukać celu kolejnego zadania? 

a)Trytony 

b)Zgredek 

c)Jęcząca Marta 

46. Kto pierwszy dotarł do zakładników? 

a)Cedrik Diggory 

b)Harry Potter 

c)Wiktor Krum 

d)Fleur Delacour 

47. Czym było spowodowane opóźnienie Harrego na mecie przy drugim zadaniu? 

a)przybył ostatni do swojego zakładnika 

b)chciał uwolnić wszystkich zakładników, a nie tylko swojego 

c)nie mógł uwolnić swojego zakładnika 

48. Z kim Harry, Hermiona i Ron spotkali się w mrocznej jaskini za Hogsmeade?  

a)z Syriuszem 

b)z Dumbledorem 

c)z Hagridem 

      49. Pod postacią jakiego zwierzęcia ojciec chrzestny Harrego przybył do Hogsmeade?  

a)sowy 

b)wielkiego, kudłatego psa 

c)jednorożca 

      50.Kogo Harry i Wiktor spotkali w Zakazanym Lesie, gdy rozmawiali o Hermionie? 

a)Hagrida 

b)Pana Croucha 

c)Dumbledore’a 

       51.Na kogo Harry, Hermiona, Ron mówili "Wąchacz"? 

a)Wiktora Kruma 

b)Snape’a 

c)Syriusza 

52. Kto kazał zabić Cedrika? 

a)Glizdogon 

b)Voldemort 

c)Tom Riddle 

53. Tom Riddle to nazwisko? 

a)ojca Glizdogona 

b)ojca Voldemorta 

c)ojca Harrego 

54. Kto zabił Cedrika? 

a)Voldemort 

b)Glizdogon 

c)Tom Riddle 

55. Kto odrodził się na nowo?  

a)Voldemort 

b)Glizdogon 



c)Crouch (syn) 

56. Podczas pojedynku z Voldemortem Harry usłyszał śpiew feniksa. Była to dla 

Harrego: 

a)pieśń zwycięstwa 

b)pieśń nadziei 

c)pieśń pokonanego 

57. Z czyjej różdżki zaczęły się wyłaniać widma osób, które zostały zamordowane? 

a)Harrego 

b)Voldemorta 

58. Kto ukrywał się pod postacią Moddy’ego? 

a)Barty Crouch (syn) 

b)Barty Crouch (ojciec) 

c)Voldemort 

59. Kto uratował Croucha (syna) od Azkabanu? 

a)jego ojciec 

b)jego matka 

c)Sam-Wiesz-Kto 

60. Jaki znak Voldemort wypalił każdemu śmierciożercy? 

a)znak strzały 

b)Mroczny Znak 

c)swoje inicjały 

61. Żuk w słoiku Hermiony to przemieniona postać: 
a)Ginny Weasley 

b)Rity Skeeter 

c)Berty Jorkins 

62. Dlaczego Bogman chciał ciągle pomagać Harremu w przygotowaniach do zadań 
Turnieju  Trójmagicznego? 

a)bo go lubił 

b)był jego przyjacielem 

c)bo założył się z goblinami, że Harry wygra turniej 

63. Komu Harry dał wygraną w turnieju sakiewkę z pieniędzmi? 

a)Bilowi i Charliemu Weasleyom 

b)bliźniakom Georgowi i Fredowi Weasleyom 

c)Hermionie i Fredowi 

 
 

 


