
1. Ginnyk 13 urte ditu. 
2. Hagrid-ek bost aldiz ukitzen ditu Diagon kalexkako adreiluak. 
3. Quirrelek banko magikoan lapurretak egin eta sorgin harria eraman zuen.  
4. Laugarren pisua guztiz debekatuta dago guztientzat. 
5. Zazpi jokalarik osatzen dute quidditch talde bat. 
6. Quidditch-eko kolpekariek beste jokalariak bota behar dute quaffle-arekin. 
7. Quidditch-eko bilatzaileek bludger-a topatu behar dute. 
8. James Potter quidditch-eko bilatzailea izan zen. 
9. Snapek Harryren erratza sorgindu zuen jausi zedin. 
10. Hermione ez zen joan sorginen gaueko otordura; komunean negarrez egon 

zen. 
11. Neville-n gogoratzailea hori bihurtzen da zerbait ahazten zaionean.  
12. Harry Nicolas Flameli buruzko informazioa bilatzera joan zen liburutegiko atal 

debekatura. 
13. Quirrelek troll bat erabiltzen du despistatzeko eta, horrela, sorgin harria 

lapurtzen saiatzeko.  
14. Nicolas Flamel-ek 665 urte zituen sorgin harria utzi zuenean. 
15. Liburuaren amaieran Nicolas Flamel hil egiten da. 

16. Zer ahaidetasun maila zuten Izeba Petuniak eta Harryren amak? 

a) Koinatak ziren. 
b) Ahizpak ziren. 
c) Lehengusinak ziren. 
d) Ez ziren familia berekoak. 

17. Harryk zergatik jasaten zituen tratu txarrak Dursleyen partetik? 

a) Magoa zelako. 
b) Umezurtza zelako. 
c) Arraroa zelako. 
d) James Potterren semea zelako. 

18. Zein animaliarekin hitz egin zuen Harryk zoologikoan? 

a) Boa batekin. 
b) Guakamaio batekin. 
c) Tximino batekin. 
d) Zebra batekin. 

19. Nola deitzen da iratxoek zuzentzen duten banko magikoa? 

a) Honeydukes. 
b) Zonko. 
c) Azkaban. 
d) Gringotts. 

20. Nola deitzen dira Harry Potterren lagunak? 

a) Ron eta Hermione. 
b) Tom eta Jerry. 
c) Voldemort eta Snape. 
d) Malfoy eta Myrtle “negartia”. 
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21. Nork erabaki zuen Harryk Griffindorrera joan behar zuela? 

a) Kapela sailkatzaileak. 
b) Gurasoek, hil baino lehen. 
c) Voldemortek. 
d) Dumbledorrek. 

22. Zein da Harryren eskolarik aspergarriena? 

a) Hegaldi eskolak. 
b) Magiaren historia. 
c) Transformazioak. 
d) Edabeak. 

23. Zeintzuk izan ziren Harryren Gabonetako opariak? 

a) Xake taula bat eta erratz bat. 
b) Hontz bat. 
c) Katu bat eta gozokiak. 
d) Jertse bat eta ikusezintasun-kapa. 

24. Oeseden ispiluan zer ikusten zen? 

a) Etorkizuna. 
b) Norberaren nahi handiena. 
c) Oraina. 
d) Iragana. 

25. Zergatik hiltzen ziren adarbakoitzak? 

a) Gaixotasun kutsakor batengatik.  
b) Zentauroek erasotzen zietelako. 
c) Voldemort haiekin elikatzen zelako. 
d) Gizotsoek erasoten zietelako. 

26. Hagriden maskota Fluffyk zein ezaugarri bereizgarri zuen? 

a) Hiru buruko herensugea zen. 
b) Hiru buruko txakurra zen. 
c) Hiru buruko hipogrifoa zen. 
d) Hiru buruko iratxoa zen. 

27. Zein objektu misteriotsu zaintzen du Fluffyk?  

a) Diamante bat. 
b) Makilatxo bat. 
c) Sorgin-harria. 
d) Munstro bat. 

28. Sorgin harria Voldemortentzat garrantzitsua zen, zergatik? 

a) Bizirauteko gai izango zelako. 
b) Gorputz bat lortuko zuelako. 
c) Hildakoak berpizten zituelako. 
d) Howartsen giltza zelako. 

29. Zein zen sorgin harria lortzeko sekretua? 

a) Hitz magikoa esatea. 
b) Eskuratzeko gogoa izatea baina ez erabiltzekoa. 
c) Ispilua apurtzea. 
d) Leku egokian kokatzea. 

30. Nori egin zion aurre Harryk ikasturte amaieran? 

a) Salazar Slytherini. 
b) Draco Malfoyri. 
c) Voldemorti. 
d) Dumbledorri. 
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