
Odpowiedz na pytania 

1. Jaki kształt miały frontowe drzwi mieszkania Bilba? 

2. Jak nazywała się rodowa siedziba Bilba? 

3. Dlaczego hobbici nie używają obuwia? 

4. Po co zorganizowana została wyprawa przez krasnoludy? Podaj dwa powody. 

5. Którym uczestnikiem wyprawy został Bilbo? 

6. Jaki przydomek krasnoludy nadały Bilbo? 

7. Jakie dwa przedmioty przekazał Gandalf Thorinowi przed wyprawą w domu Bilba? 

8. Kto zdawał się znać zawartość spiżarni Bilba tak dobrze jak sam właściciel? 

9. Jakie miasto założyli przodkowie krasnoludów pod Górą? 

10. Jak nazywała się gospoda, w której kompania Thorina czekała na Bilba? 

11. W co trole złapały wszystkie krasnoludy? 

12. Dlaczego trole muszą wracać przed świtem pod ziemię? 

13. Jak krasnoludy nazywały Gandalfa? 

14. Jak nazywał się miecz Gandalfa? 

15. Jak nazywał się miecz Thorina? 

16. Jak nazywał się miecz Bilbo Bagginsa? 

17. Kiedy był widoczny sekretny napis na mapie Thorina? 

18. Co w ciemnościach, uciekając przed goblinami. znalazł Bilbo? 

19. Czym żywił się Gollum? 

20. Co stanowiło największy skarb dla Golluma? 

21. Co stracił Bilbo w czasie ucieczki z Gór Mglistych? 

22. Jaką czarodziejską moc miał pierścień Golluma? 

23. Gdzie kompania Thorina uciekła przed wargami? 

24. Kto uratował krasnoludy przed wargami i goblinami? 

25. Jaka była najbardziej niezwykła cecha Beorna? 

26. Czym żywił się Beorn? 

27. Czego w myśl przestrogi Gandalfa, miała nie robić kompania Thorina w Mrocznej 

Puszczy? 

28. Dlaczego nie wolno było pić wody z potoku, płynącego w Mrocznej Puszczy? 

29. Który krasnolud stal się ofiarą wody z potoku w Mrocznej Puszczy? 

30. W jaki sposób kompania przedostała się na drugą stronę potoku w Mrocznej Puszczy? 

31. W jaki sposób pająki uwięziły krasnoludy? 

32. Kto uwolnił krasnoludy z niewoli pająków? 

33. W jaki sposób Bilbo i krasnoludy uciekli z pałacu króla elfów? 

34. O jakiej porze roku kompania dotarła do Samotnej Góry? 

35. Kto wychwalał, zwracając się do Smauga, jego wspaniałą kamizelkę z diamentów? 

36. Jaki klejnot schował Bilbo do kieszeni, kiedy badał wnętrze Samotnej Góry? 

37. Gdzie cała kompania ukryła się przed Smaugiem? 

38. W jakim miejscu na ciele Smaug miał swój słaby punkt? 

39. Kto zabił Smauga? 

40. Kim był Roak? 

41. Kogo Thorin wezwał na pomoc w obronie Samotnej Góry? 

42. Jaką część skarbu miał otrzymać Bilbo od kompanii Thorina za udział w wyprawie? 

43. Co Bilbo oddał Bardowi, aby uniknąć wojny o skarb? 

44. Kto walczył przeciwko sobie w bitwie pięciu armii? 

45. Ilu krasnoludów zginęło w bitwie pięciu armii? Wymień ich imiona. 

46. Kto został królem pod Górą po zabiciu smoka? 

47. Co Bilbo zabrał ze sobą do domu ze skarbca? 



 

 


