Zadání
Vážení soutěžící, dostává se vám do rukou poslední úkol soutěže Bradavická čtyřka. V tomto
posledním úkolu se budete snažit vyřešit 24 úloh, které nám poskytli Bradavičtí profesoři. Je
zakázáno ptát se jakéhokoliv profesora z hogwarts.czechzone.net na správnou odpověď.
Zadání soutěžního úkolu je obsaženo v příloze.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz obraťte se na profesora Epanse Mc Brooma.
Mnoho štěští při řešení poslední úlohy vám přejí Epans Mc Broom a Letitia te Tiba

1. Kdo byl a čím se proslavil Vendelína Výsřednice?
2. Kdo byla a čím se proslavila Morgana le Fay? (Potterovská)
3. Kdo byla a čím se proslavila Sefrenie z Ylary?
4. Kdo byla a čím se proslavila Letitia Somnolensová
11. Vysvětlete a zařaďte tyto pojmy: transformace, mutace, transmutace.
12. Vysvětlete použití kouzel Stabilio a Recurso, uveďte, ke kterým přeměnám se řadí.
13. Popište stručně vývoj Přeměňování a určete typ, podle kterého se vyučuje na naší
škole.
14. Vysvětlete vztah mezi přeměňovacím kouzlem a myšlenkou, uveďte příklad.
15. Definujte pojem City.
16. Rozdělte mudly dle jejich názorů na kouzelnický svět, jednotlivé skupiny popište.
17. Vyjmenujte tři základní položky, které se týkají založení spolku. Rozveďte.
18. Proč je lepší mluvit pravdu než lhát? Sestavte alespoň 5 bodů z pohledu SVK (v
hodinách jich bylo probráno 7).
19. Přeložte-Plenus venter non student libenter
20. Přeložte-Ex vitio alterius sapiens emendat suum.
21. Přeložte-Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.
22. Přeložte-Draco Dormiens Nunquam Titillandus
23. Nakreslete, popište a vysvětlete pojem paralaxa.
24. Kdy můžeme vidět padat hvězdy?

25. Kolik můžeme na obloze nalézt (např.: dalekohledem) Slunečních soustav?
26. Co se stalo zajímavého v Astronomii roku 1572?
27. Upír-Popis, vlastnosti a způsob obrany před upíry.
28. Lykantrop-Popis, vlastnosti a způsob obrany.
29. Jednorožec-Co o něm víte?
30. Mudlové-Jsou mudlové myslící bytosti? Pokud ano, tak proč a pokud ne, tak také
proč?
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Nedochováno

