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Opowieść ta przenosi czytelnika w świat 
krasnoludów i elfów; świat, w którym grozę sieje 

smok, z pomoc pomocą przybywa czarodziej 
Gandalf, a głównym bohaterem jest hobbit Bilbo 
Baggins. Na każdej stronie książki spotykamy 
niezwykłe przygody odważnych wędrowców 

podążających do Samotnej Góry w celu 
pokonania Smauga i odzyskania skarbów. 

 

Książkę „Hobbit” napisał J.R.R. Tolkien.  
  

 



Blibo Baggins 
Bilbo Baggins był hobbitem - stworzeniem 

podobnym do człowieka, mniejszym od 
krasnoluda, lecz większym od liliputa. 

Mieszkał we wspaniałej norze, 
odziedziczonej po swoich rodzicach. Jeśli 

już o nich mowa, to byli oni dość różni: 
Matka - Belladonna Tuk - była osobą 
odrobinę dziwaczną, zaś jego ojciec - 

Bungo Baggins - zupełnie inny od swej 
żony - spokojny, uporządkowany. Ale jak 

wiadomo, przeciwieństwa się przyciągają. 
 



Blibo Baggins 

Bilbo nie nosił brody, jego głowa była porośnięta 
długimi i kędzierzawymi włosami. Twarz miał 
pogodną, często gościł na niej uśmiech. Miał 

skłonność do tycia, zwłaszcza w pasie. Ubierał 
się kolorowo - najczęściej na żółto i zielono. Nie 
używał obuwia, ponieważ jego stopy były twarde 

i obrośnięte gęstymi włosami.  



Thorin 

Thorin- krasnolud, król Plemienia Durina, 
organizator wyprawy do Ereboru. syn Thráina 

II, piąty król pod Górą. Thorin urodził się w 
2746 roku Trzeciej Ery za panowania swojego 

dziada, Thróra, jako syn następcy tronu 
Ereboru, Thráina. 



Thorin 
Gdy miał 24 lata, smok Smaug napadł na 

Samotną Górę. Thorin widział jak smok 
obraca miasto Dale w ruinę, i wypędza 
krasnoludów z Ereboru zagarniając ich 

skarbiec. Atak smoka przeżyli 
jednak Thráin i Thrór, wydostali się na 
powierzchnię przez Tajemne Drzwi. Po 
latach Thorin organizuje niebezpieczną 

wyprawę do Samotnej Góry, aby 
odzyskać skradzione przez smoka złoto. 



Fíli 

Fíli- krasnolud z Rodu Durina, syn Dís, 
siostrzeniec Thorina II Dębowej Tarczy. Był 

starszym bratem Kíliego. Urodził się w 
2859 roku Trzeciej Ery. 

 



 Kíli 
 

Kíli- urodził się jako syn siostry Thorina II 
Dębowej Tarczy, Dís w 2864 roku Trzeciej Ery, 

jako młodszy brat Fíliego. Razem z bratem 
towarzyszył swojemu wujowi w wyprawie do 

Ereboru. Odznaczał się odwagą i siłą. Walkę o 
złoto krasnoludów przepłacił życiem. 

 



Balin 

Balin – krasnolud z Plemienia Durina, syn Fundina, 
brat Dwalina, uczestnik wyprawy do Ereboru i 

organizator ekspedycji do Morii. Urodził się jako 
syn Fundina w 2763 roku Trzeciej Ery. Gdy miał 

siedem lat, smok Smaug zdobył Erebor i wypędził 
krasnoludów z ich ojczyzny. Balin żył razem z 

ojcem na wygnaniu w Dunlandzie, gdzie udała się 
większa część plemienia Durina. 

To on po wszystkich przygodach odwiedził z 
Gandalfem Bilbo Baginsa w domu. 



Dwalin 

Dwalin – krasnolud z rodu Durina. Młodszy 
syn Fundina i brat Balina. Członek Kompanii 

Thorina Dębowej Tarczy, wziął udział w 
wyprawie mającej na celu 

odzyskanie Ereboru. Dwalin urodził się 
podczas tułaczki krasnoludów.  Od 2802 roku 
mieszkał w Ered Luin, gdzie osiedlili się jego 

współplemieńcy.  



Dwalin 

Wziął udział, wraz ze swoim bratem Balinem, 
w wyprawie Thráina II do Ereboru, które 

zakończyła się niepowodzeniem, samego 
króla krasnoludów złapał Czarnoksiężnik z 

Dol Guldur, natomiast Dwalinowi 
prawdopodobnie udało się przed nim uciec. 



Bifur 

Bifur – krasnolud wywodzący się 
z Morii, kuzyn Bofura i Bombura, uczestnik 

Wyprawy do Ereboru. Urodził się między 2763 
a 2809. Bifur walczył w Bitwie Pięciu Armii i 
przeżył. Po zakończonej wyprawie otrzymał 

złoto od króla Dáina i osiadł w Ereborze. 



Bofur 

Bofur – krasnolud wywodzący się z Morii, 
brat Bombura i kuzyn Bifura, uczestnik 

wyprawy do Ereboru.  



Bombur 

Bombur – krasnolud, brat Bofura i kuzyn Bifura, 
członek Kompanii Thorina. Wywodził się od 

krasnoludów z Morii, ale nie z 
linii Durina. Młodość spędził na wygnaniu 

w Ered Luin, podobnie jak większość 
krasnoludów z Plemienia Durina. Bombur 
odznaczał się największą tuszą, spośród 

wszystkich członków Kompanii. Nosił 
bladozielony kaptur i potrafił grać na bębnach. 

Dość często narzekał, zwłaszcza kiedy był 
głodny, lecz okazywał się zaskakująco 

skutecznym wojownikiem. 



Gandalf 

Czarodziej jest najbardziej zagadkową postacią 
„Hobbita”. Ponadto to właśnie Gandalf był inicjatorem 

całej fabuły, ponieważ z niewiadomych przyczyn uznał, 
że Bilbo Baggins będzie idealnym kandydatem do roli 
włamywacza. To czarodziej wręczył Thorinowi starą 
mapę wiodącą do Samotnej Góry i namówił go do 

wyruszenia w podróż do dawnej siedziby krasnoludów, 
gdzie stary smok strzegł wielkiego skarbu. Gandalf 
kilkakrotnie wybawił wędrowców z opresji, zanim 

odłączył się od nich i podążył swoją drogą.  
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QUIZ o bohaterach literackich 

Quiz polega na  poprawnym odpowiedzeniu na 5 
pytań o bohaterach literackich z książki Hobbit. 

Gdy błędnie opowiesz na pytanie możesz 
rozpocząć QUIZ od nowa lub znaleźć poprawną 

odpowiedź w danym slajdzie. 

Rozpocznij QUIZ 
Wróć do 
Menu 



Pytanie 1 

Jak nazywa się Hobbit ? 
 

Thorin 
Bilbo Baggins 
Balin 
 
    



Pytanie 2 

Jak nazywa się król plemienia Durina ? 
 

Thorin 
Fíli 
Kíli 

 
 
 



Pytanie 3 

Kto był najmłodszym krasnoludem? 
 

Kíli 
Balin 
Fíli 

 
 
 
 
 



Pytanie 4 

Kto był bratem  Dwalina? 
 
Bifur 
Balin 
Bofur 
 
 
 
 



Pytanie 5 

Jak nazywał się czarodziej? 
 

Bilbo Baggins 
Bombur 
Gandalf 

 



Niestety, odpowiedziałeś błędnie 

Wróć do 
QUIZ 



Gratulacje, Przeszedłeś QUIZ! 



Dziękuję za uwagę ! 
 
 

 
Prezentację o bohaterach literackich 

wykonał: 
Maciej Oćwieja 6C  
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