
Í þessum verkefnum um Harry Potter þarftu 
að lesa allan textann mjög vel og jafnvel 
oftar en einu sinni til þess að svara 
spurningunum. Vandaðu skrift og frágang. 
Mundu eftir stórum staf í upphafi 
málsgreinar og að enda með punkti. 

Góða skemmtun og gangi þér vel

Nafn
_______________________________________________



Verkefni 1: texti



1.  Raðaðu eftirfarandi orðum í stafrófsröð.

Lambakótilettur, pylsur, beikon, sósa, gulrætur
baunir.

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

2.  Hvaða orð er samheiti við orðið hungraður? 

________________________________

3. Hvaða orð passar ekki inn í upptalninguna.
Grillaður kjúklingur, lambakótilettur, falskur 
héri, piparmyntur, beikon.   
_______________________________________________

4. Í textanum stendur að Harry hafi misst 
andlitið. Hvað þýðir það.

❏ Andlitið datt af Harry
❏ Harry varð mjög hissa
❏ Harry borðaði á sig gat

Verkefni 1: spurningar



5.  Það virtist heil eilífð síðan hann sat í 
lestinni.  Hvað merkja undirstrikuðu orðin? 

❏ Virtist vera mjög stutt síðan
❏ Harry fannst mjög gaman að ferðast í lest
❏ Virtist vera mjög langt síðan

6. Raðaðu orðunum sem Albus Dumbledore sagði 
við nemendur sína í stafrófsröð.

Kjáni, selspik, rembihnútur, glingur

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

7. Hvað Þýða orðin 4 sem Dumbledore sagði?

❏ Flón, fitulag á sel, fast bundinn hnútur, dýrt skart
❏ Flón, fitulag á sel, fast bundinn hnútur, ódýrt skart
❏ Flón, fitulag á sel, laust bundinn hnútur, ódýrt skart



Verkefni 2: texti



1.  Hann gaf engan gaum að fólkinu sem starði 
forviða á þá.  Orðið forviða merkir...

❏ Að vera hugrakkur
❏ Að vera hlæjandi
❏ Að vera hissa/undrandi

2.  “Það halda allir að ég sé sérstakur” Allt fólkið inni á Leka 
seiðpottinum, Quirrell prófessor, herra Ollivander… En ég hef ekki 
hundsvit á göldrum.  Hvernig geta þau þá búist við stórkostlegum 
hlutum af mér. Ég er frægur og ég man ekki einu sinni fyrir hvað.

 Hvernig leið Harry Potter? ______________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

3. Samheiti orðsins frægur er? _________________

4. Hvað getur þú búið til mörg orð úr orðinu? 
Seiðpottur

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

Hvað fannst þú mörg orð? ----------------
Hver fann flest orðin í bekknum þínum? ____________
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5.  Teiknaðu andlitsmynd af Hagrid. Farðu eftir 
lýsingunni á honum í textanum.

6.  Hvernig átti Harry að koma
skilaboðum til Hagrids?

______________________________

7.  Hafði Hagrid ánægju af því að vera í 
Hogwartsskólanum? _______________________________

8.  Á hvaða lestarstöð voru Harry og Hagrid?

___________________________________________________

9.  Á hvaða lestrarstöð átti Harry að mæta til að 
taka lestina í Hogwartsskóla?

❏ Paddingtonstöð
❏ Kings Cross lestarstöðina
❏ Hogwartsstöðina

10. Hvernig er hægt að sjá að Hagrid hafi þótt vænt 
um Harry?  Nefndu tvö atriði úr textanum sem sýna 
það. ______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



Verkefni 3: texti



1.  Hver er Scabber?  __________________________

2.  Hvað á Ron marga bræður?

❏ 6
❏ 5
❏ 4

3. Hvað merkir það að hafa ekki efni á 
einhverju?

❏ Að vera með fullt veski af seðlum
❏ Að eiga fullt af pening og geta eignast allt
❏ Að eiga ekki pening til að eignast eitthvað 

4. Harry sagði við Ron að hann ætti svo margt 
eftir ólært.  Hvað átti hann við með því.

❏ Að hann ætti eftir að læra margt
❏ Að hann þyrfti ekki að læra meira
❏ Að hann væri smá hræddur

5.  Hvað merkir það að vera gjörsamlega 
gagnslaus?

❏ Að vera mjög duglegur 
❏ Að það sé ekkert hægt að nota mann í
❏ Að vera stór og gömul rotta 
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6.  Af hverju var Harry Potter viss um að hann 
yrði lélegastur í bekknum sínum? Þú verður að 
nefna a.m.k. 2 atriði. 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_____________________________________________

7. Það heyrðist mikill skarkali frammi á gangi í 
lestinni.  Hvað merkir orðið skarkali?

❏ hávaði
❏ drunur 
❏ hvinur
❏ hvísl

8. Harry hafði aldrei haft neina peninga á milli 
handanna á meðan hann bjó hjá 
Dursleyfjölskyldunni.  Hvað merkir það að hafa 
ekki neina peninga á milli handanna?

❏ Að eiga enga peninga
❏ Að halda á pening í hendinni
❏ Að eiga peninga  

9. Hvað eru Muggar? _____________________________
__________________________________________________
________________________________________________ 



Verkefni 4: texti



1.  Rétt eða rangt

Bræðurnir ætluðu að senda Ginny
súkkulaðifroska:  ___________________

Lee Jordan var með risastóra tarantúlu: __________

Ginny fannst leiðinlegt að bræður hennar væru að 
fara _________

Lee var enn með svartan blett á nefinu ____________

Ron á tvíburabróður? _____________

2.  Hvaða orð er sjötta orðið í elleftu línunni? 

_____________

3.  Harry Potter hafði ekki hugmynd um hvað 
framtíðin bæri í skauti sér?  Hvað þýðir það?

❏ Að hann vissi hvað myndi gerast í framtíðinni
❏ Að hann vissi ekki hvað myndi gerast í 

framtíðinni
❏ Að hann var mjög spenntur fyrir að vera í 

lestinni
❏ Hann langaði mjög mikið að fara á skauta
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4.  Harry var viss um að framtíðin yrði betri en 
það sem var að baki.  Hvað átti hann við?  
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

5. Raðaðu eftirfarandi orðum í stafrófsröð.

Klósettseta, ugla, lest, flauta, mamma

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

4.  Hvað merkir það þegar eitthvað hverfur úr 
augsýn?

❏ Maður sér það ennþá
❏ Mann langar ekki til að sjá það lengur
❏ Maður sér það ekki lengur



Verkefni 5: texti



1. Bættu orðunum sem vantar inn í textann aftur.

Tuttugu mínútum síðar _____________ þeir

________________________ og glampandi, skær 

augun í Ugluverslun ___________________.

2.  Hvað heita verslanirnar sem talað er um í 
textanum? 

____________________________________________

3.Hvað hlakkaði Harry Potter mest til að 
eignast?

❏ Töfrasprota
❏ Uglu
❏ Töfrabók

4.  Hvernig er skarlatsrauður púði á litinn?

❏ Ljósrauður
❏ Dumbrauður
❏ Grænn
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5.  Í hvaða búð fengust vandaðir töfrasprotar 
sem höfðu verið framleiddir síðan 382 f. krist?

______________________________________________

6.  Teiknaðu mynd af skiltinu sem var fyrir ofan 
búðina sem selur og framleiðir töfrasprota.  
Notaðu lýsinguna í textanum og ímyndunaraflið.

7.  Hvað heldur þú að hafi verið í litlu mjóu 
kössunum sem voru í háum stöflum í búðinni 
Ollivander?  _________________________________

8.  Það heyrðust brak og brestir þegar einhver 
stóð upp af stólnum í búðinni.  Hver var það sem 
sat í stólnum?

❏ Harry Potter
❏ Hagrid
❏ Gamli maðurinn í búðinni



Verkefni 6: texti



1. Hvaða kennari kenndi vörn gegn myrku öflunum?

________________________________________________

2. Hvaða heitir kennarinn sem kenndi töfrabrögð? 

-----------------------------------------------

3. Hver kenndi áfangann um ummyndun? 

________________________________________________

4. Hjá hvaða kennara myndir þú vilja vera í 
tímum, Flitwick,McGonagall eða Quirrell?

Þú verður að rökstyðja svar þitt og útskýra 
vel hvaða fag þú myndir helst vilja læra og af 
hverju.  
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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5. Flitwick prófessor kollsteyptist ofan af 
bókastafla þegar hann las upp nafnið hans Harrys.  
Hvað merkir það að kollsteypast?

❏ Að detta á höfuðið
❏ Að fara í kollhnís af gleði
❏ Að klappa sjálfum sér á kollinn

6. Lýstu McGonagall prófessor.  ___________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

7.  Krakkarnir hripuðu niður nöfn og dagsetningar.  
Hvað merkir það að hripa niður?

_________________________________________________

8. Hver breytti kennaraborðinu í svín? 
________________________________________________

9.  Teiknaðu borðið eins og þú heldur að það hafi 
litið út eftir að búið var að breyta því í svín.
Litaðu myndina.



Verkefni 7: texti



1. Ron yggldi sig framan í hana. Hvernig var 
þá svipurinn á honum? 

❏ Hann var reiðilegur 
❏ Hann gretti sig
❏ Hann brosti

2. Lestin virtist vera farin að hægja á sér.  
Hvað merkir að hægja á sér?

❏ Að auka hraðann
❏ Að vera á sama hraða og áður
❏ Að draga úr hraða

3. Allir áttu að muna eftir að taka 
farangurinn sinn með úr lestinni.

❏ Rétt
❏ Rangt

4.  Skrifaðu fyrsta orðið í sjöundu línu.
____________________________________________

5.  Rotaðist Scabber?

❏ Já 
❏ Nei
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6. Hvað koma mörg sérnöfn fyrir í fyrstu 10 
línum textans? __________________________

7. Skrifaðu öll sérnöfnin sem koma fyrir í 
fyrstu 10 línunum.  
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

8. Hver er Þú-veist-hver? ____________________

9.  Sælgætið lá eins og hráviði út um allt 
gólf. Hvað merkir þessi setning?

❏ Sælgætið var í snyrtilegri hrúgu á gólfinu.
❏ Sælgætið var út um allt.
❏ Sælgætið var allt í einum poka

10. Samheiti við orðið pabbi? _______________

11. Úr hvaða tveimur orðum er orðið 
lestarstjóri búið til úr?

______________  og _________________



Verkefni 8: texti



1. Í textanum stendur að það hafi heyrst hávært 
váááááááá frá öllum börnunum. Af hverju sögðu 
þau það? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

2.  Skrifaðu annað orðið í þriðju línunni.
__________________________________________________

3. Hverjir voru með Harry í bát? ________________
__________________________________________________

4. Af hverju kallaði Hagrid að allir ættu að 
beygja sig?

❏ Svo þau myndu ekki reka höfuðið í tréin
❏ Svo að þau kæmust í gegnum stórt gat í veggnum
❏ Af því þau áttu að halda áfram að róa

5. Þau störðu í þögulli lotningu á stóra kastalann 
á klettinum. Hvað merkir orðið lotning?

❏ Að vera alveg sama um allt
❏ Að bera mikla virðingu fyrir einhverju
❏ Að vera steinhissa
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6. Við endann á þrönga stígnum var stórt, dökkleitt 
stöðuvatn. Efst uppi á fjallinu hinum megin við 
vatnið stóð gríðarstór kastali með upplýstum 
gluggum og turnum.

Teiknaðu mynd af því sem börnin sáu. Farðu vel 
eftir fyrirmælunum í textanum. Þú átt að lita 
myndina.


