Harry Potter i kamień filozoficzny – streszczenie, plan
wydarzeń
Streszczenie
Wydarzenia ukazane w powieści rozpoczynają się w 1991 r. Główny bohater – Harry Potter ma
wówczas jedenaście lat i zamieszkuje w domu ciotki Petuni i wuja Vernona. Dziwne,
niesamowite wydarzenia, które staję się jego udziałem przysparzają krewnym tylko ciągłych
zmartwień. Istotne dla akcji są również wydarzenia sprzed dekady. Wtedy to najpotężniejszy
czarnoksiężnik – Voldemort zabija rodziców chłopca, a na nim samym pozostawia niezatarty
ślad w postaci blizny na czole w kształcie błyskawicy. Podczas swoich jedenastych urodzin
Harry odkrywa swe niezwykłe, czarodziejskie umiejętności, a także dowiaduje się o losie swych
rodziców. Tajemnice te odsłania przed nim starzec – Hagrid, który zabiera go do Szkoły Magii i
Czarodziejstwa w Hogwarcie.
W trakcie podróży pociągiem Harry zaprzyjaźnia się z rudym, dość nieśmiałym chłopcem –
Ronem Weasleyem. Okazuje się, że on również zmierza do Hogwartu. W szkole magii i
czarodziejstwa chłopcy zgłębiają tajniki magii i zdobywają szereg nowych umiejętności z
dziedziny alchemii. Czas pobytu w Hogwarcie jest też okazją do nawiązania nowych przyjaźni.
Chłopcy zaprzyjaźniają się z klasową prymuską – Hermioną Granger, do której stopniowo się
przekonują. W oczach innych uczniów uznawana jest za wyniosłą i zbyt dumną osobę. Do
grona przyjaciół Harry’ ego dołącza też Neville Longbottom, który ma pewne problemy z
czarami. Z kolei sympatii nie budzi w nich niejaki Draco Malfoy, który urasta do miana
szkolnego gwiazdora, lubiącego zwłaszcza popisywać się swoimi umiejętnościami.
Harry nie ma większych problemów z nauką czarów. Ponadto nie małe osiągnięcia zdobywa też
w czarodziejskiej dyscyplinie zwanej quidditchem. Jest doceniany przez większość nauczycieli,
choć zauważa też, że niechętnie nastawiony jest wobec niego niejaki Severus Snape – profesor
wykładający tajniki przygotowywania różnych eliksirów. Harry jest przekonany, że Snape jest
zdrajcą i tylko czyha, by ukraść skrywany w tajnym skarbcu uczelni Kamień Filozoficzny.
Kamień ów zapewnia nieśmiertelność. Mikstura zaś ma umożliwić powrót do władzy
Voldemortowi, który został jej pozbawiony po porażce w starciu z jednorocznym Harrym.
Kiedy wreszcie nadchodzi dzień ostatecznego starcia Harry’ ego z potężnym czarnoksiężnikiem
okazuje się, że Kamień Filozoficzny został wykradziony, ale nie przez profesora Snape’ a, lecz
przez dość niepozornego i nie rzucającego się w oczy profesora Quirrella. Voldemort przybiera
jego postać, aby doszło do ostatecznej konfrontacji z Harrym – walki na śmierć i życie. Chłopiec
jednak chroniony jest zaklęciem, które było skutkiem ofiary złożonej przez jego matkę, by go
ratować.
Ostatecznie czarnoksiężnik zostaje pokonany, a złe czary tracą swą moc. Harry może w
spokoju opuścić Hogwart i udać się na zasłużony odpoczynek, który wieńczy jego pierwszy rok
nauki.
Plan wydarzeń
1. Przedstawienie Harry’ ego Pottera.
2. Harry przybywa do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie.
3. Nowe przyjaźnie zawarte w pociągu.
4. Harry stawia pierwsze kroki w Hogwarcie.

5. Ron i Harry zaprzyjaźniają się z Hermioną.
6. Udział w zawodach w quidditcha.
7. Odkrycie tajemnicy Kamienia Filozoficznego.
8. Podejrzenia Harry’ ego, że zdrajcą jest profesor Snape’ a.
9. Voldemort wstępuje w ciało Quirrella – spotkanie z Harrym w lesie.
10. Ostateczne starcie z siłami zła.
11. Pokonanie Voldemorta.
12. Harry opuszcza Hogwart.

