
„Harry Potter i Kamień 
Filozoficzny” 

Harry Potter i kamień filozoficzny jest pierwszą częścią 

sześciotomowego cyklu opowiadającego o przygodach 

młodego czarodzieja Harry’ego Pottera. Autorką powieści jest 

J. K. Rowling, angielska pisarka, nauczycielka literatury, która 

stworzyła jedną z najbardziej poczytnych i fascynujących 

książek dla młodzieży. 

Powieść porusza problem uniwersalny. Opowiada o tym,  

że nawet mała, na pierwszy rzut oka niepozorna istota może 

wpłynąć na losy świata i walczyć ze złem. Bohaterem jest 

Harry, syn sławnych czarodziejów - Potterów. Od urodzenia był 

naznaczony piętnem w postaci blizny na czole, która powstała 

w niebezpiecznych okolicznościach. Akcja powieści toczy się 

w Londynie pod koniec XX wieku oraz w szkole  

dla czarodziejów w Hogwarcie. 



Rozdziały 
 

1.Chłopiec, który przeżył  

2.Znikająca szyba  

3.Listy do nikogo  

4.Strażnik kluczy  

 5.Ulica pokątna  

6.Peron numer dziewięć i trzy czwarte 

7.Tiara przydziału  

8.Mistrz eliksirów 

9.Pojedynek o północy 

10.Noc duchów  

12.Zwierciadło Ain Eingarp 

11.Quiddich 

13.Nicolas Flamel 

14.Norwejski smok kolczasty  

15.Zakazany las  

16.Przez klapę w podłodze  

17.Człowiek o dwóch twarzach  



Czas i miejsce akcji 
 

   Akcja książki rozgrywa się w Wielkiej Brytanii.  

   W kilku pierwszych rozdziałach toczy się ona w Little 
Whinging w Surrey (hrabstwo w południowo-
wschodniej Anglii).  

   Następnie przenosi się do zamku Hogwart  
w Szkocji.  

   Jeśli zaś chodzi o czas akcji, to wydarzenia opisane  
w książce, dzieją się w latach 1991-1992. Wyjątkiem 
jest pierwszy rozdział, który rozgrywa się w roku 
1981.  



Nagrody  

Film zdobył wiele nagród, takimi są np.: 
 Nagroda Amanda zdobyta w 2002 r. w kategorii za najlepszy film zagraniczny 

 Nagroda Eddie zdobyta w 2002 r. w kategorii za najlepszy film –dramat  

 Nagroda Excellence in Production Design Award również w 2002r.  
za najlepszy film fantastyczny 

Nakłady Pieniężne 

Autorka książki otrzymała 1 982 900 $ za zgodę na nakręcenie filmu. 

Za wystąpienie w filmie Daniel Radcliffe otrzymał 1 100 000 $.  

Całkowity koszt wydatków poniesionych na realizację filmu wyniósł 125 000 000 $.  



Daniel Radciffe 

W filmie zagrał on główną rolę Harry’ego  James’a  Potter’a 

 
Ważniejsze postacie  

Harry Potter 
Ron Weasley  
Hermiona Granger  
Albus Dumbledore  
Severus Snape  
Slatero Quirrell  
Draco Malfoy  
Rubeus Hagrid  
Minerwa McGonagall  
Neville Longbottom 



Zamek Alnwick 
przedstawiono w filmie jako 

Szkołę Magii  
i Czarodziejstwa w Hogwarcie  

Miejsca kręcenia filmu 

Sala jadalna Christ Church College  

w Oksfordzie została przedstawiona  

w filmie jako Wielka Sala w Hogwarcie  



Błędy w książce 
 

    W tomie Harry Potter i Kamień Filozoficzny Dursley'owie odwożą 
Harry’ego na dworzec King's Cross i śmieją się z niego, że nie ma 
peronu 9 i ¾, a w tomie Harry Potter i Insygnia Śmierci  
we wspomnieniach Severusa Snapa dowiadujemy się, że rodzice 
odprowadzali małą Lily (matka Harry’ego) na ten peron wraz z małą 
Petunią, więc teoretycznie dorosła Petunia powinna wiedzieć, jak  
się dostać na peron 9 i 3/4 albo przynajmniej, że istnieje. Głównym 
"wyśmiewaczem" był Vernon Dursley, ale Petunia wcale go nie 
poprawiła, że ten peron istnieje. Można twierdzić, że Petunia nie chciała 
pamiętać nic związanego z magicznym światem i wymazała wszystko  
z pamięci, ale ten pogląd nie zgadza się z tomem Harry Potter i Zakon 
Feniksa, w którym po ataku dementorów na Harry’ego  
i Dudley‘a to Petunia mówi Vernonowi, kim są dementorzy i że to ten 
"okropny chłopak" (Snape) mówił "Jej" (Lily) o nich, gdy ich 
podsłuchiwała przed laty, z czego wynika, że pamięć ma całkiem dobrą.  



Jest wiele części Harry’ego Pottera: 

 Harry Potter i Kamień Filozoficzny 

 Harry Potter i Komnata Tajemnic 

 Harry Potter i Więzień Azkabanu 

 Harry Potter i Czara Ognia  

 Harry Potter i Zakon Feniksa 

 Harry Potter i Książę Półkrwi 

 Harry Potter i Insygnia Śmierci 



Autorka 

J. K. Rowling    (ur. 31 lipca 1965  

w ChippinSodbury) – angielska pisarka, autorka 
serii Harry Potter. Z wykształcenia filolog 

klasyczny.  

 Miejsce wydania - Wielka Brytania 

 Data I wyd. - 30 czerwca 1997 (UK), 
1 września 1998 (USA) Wydawca Bloomsbur Publishing 

 Tematyka - fantasy 

 Typ utworu - powieść 

 

Informacje o książce 

 



Prezentację przygotowali: 

  Kamil i Agata  


