
 
 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 

 Hufiec Warszawa-Mokotów im. Szarych Szeregów 

 Szczep 40 WDHiZ 
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MŁODZIK 
 

 

 

 

Z ochotą poznaję smak harcerskiej przygody. W 

swoim postępowaniu kieruję się Prawem 

Harcerskim. Pamiętam o codziennym dobrym 

uczynku. Chętnie zdobywam nowe wiadomości i 

umiejętności przydatne w zastępie, drużynie, 

domu i szkole. Jestem zaradna/y, dzielna/y i 

pogodna/y. 

  



 
 

 

 

Imię: 

 

Nazwisko: 

 

Data otwarcia: 

 

Data zamknięcia: 

 

 

 

 

 

 

 

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, 

która/y: 

 złożyła/ył Przyrzeczenie Harcerskie, 

 aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i 

drużyny. 

 

Zalecany czas trwania próby: 6 miesięcy 
 



 
 

  

 

Praca nad sobą 

 

 

Data Podpis 

1 Potrafię wytłumaczyć co 

znaczą dla mnie punkty 

Prawa Harcerskiego. 

  

2 Znam na pamięć 

Przyrzeczenie Harcerskie. 

  

3 Mam zawiązany węzełek na 

chuście i wiem co oznacza. 

  

4 Mam swoją ulubioną książkę. 

Opowiem o niej swojemu 

zastępowi. 

  

5 Mam swoje hobby, 

zaprezentowałem je w 

zastępie. 

  

 Życie rodzinne 

1 Mam stały obowiązek 

domowy i wywiązuję się z 

niego. 

  

2 Sporządziłem kalendarzyk 

świąt rodzinnych. Pamiętam 

o prezentach dla rodziców. 

  



 
 

Zaradność życiowa 

 

1 Mam kompletny mundur. 

 

  

2 Umiem założyć mundur w 2 

minuty. 

  

3 Przez 3 apele nie miałem 

żadnego błędu na apelu. 

  

4 Zaoszczędziłem niedużą 

sumę pieniędzy (…….zł) i 

wydałam/em ją na 

zaplanowany wcześniej cel 

(…………………………) 

  

5 Znam okolice swego domu i 

szkoły. Narysuję ich mapę. 

Zaznaczę sklepy, apteki itp 

  

6 Przyszyłam/em guzik, 

plakietkę do munduru. 

  

7 Chodzę na wszystkie WFy 

 

  

8 Dbam o higienę osobistą i 

zapobiegam 

przeziębieniom, 

odpowiednio się ubierając. 

 

  



 
 

Wiedza harcerska 

 

1 Wiem, kiedy powstał 

skauting, kto był jego 

twórcą  

  

2 Wiem kto założył 

harcerstwo w Polsce i w 

którym roku. 

  

3 Wiem co to Szare Szeregi. 

 

  

4 Potrafię zachować się w 

kręgu i podczas ogniska.  

  

5 Wiem, jak oznacza się 

funkcje pełnione w zastępie, 

drużynie, szczepie. 

  

6 Znam musztrę harcerską. 

 

  

 

 

Techniki harcerskie 

1 Wiem co włożyć do 

apteczki. 

  

2 Znam prawidłową 

temperaturę człowieka i 

potrafię ją zmierzyć.  

  



 
 

3 Znam numery telefonów 

pogotowia ratunkowego, 

policji, straży pożarnej oraz 

ogólnopolski numer 

alarmowy. Wiem, jak 

wezwać pomoc w nagłym 

wypadku. 

  

3 Umiem założyć i zwinąć 

bandaż, umiem założyć 

opatrunek, plaster. Wiem co 

zrobić jeśli skaleczę się 

nożem, ugryzie mnie owad, 

leci mi krew z nosa. 

  

4 Uczestniczyłam/em w grze 

terenowej.  

  

5 Wiem jak wyznaczyć 

północ na trzy sposoby. 

  

6 Byłem na biwaku, obozie, 

rajdzie. 

  

7 Sam spakowałem się na 

wyjazd. 

  

8 Rozstawiłam/em namiot 

turystyczny. 

  

9 Rozpalałem ognisko z 

zastępem. 

  



 
 

9 Zawiązałem 5 węzłów, 

wiem do czego je użyć. 

  

10 Byłam/em z zastępem lub 

drużyną na wycieczce w 

lesie. Umiem się w nim 

zachować.  

  

11 Zaszyfrowałem wiadomość 

na dwa sposoby. 

  

 

Postawa obywatelska 

 

1 Znam historię godła i barw 

narodowych. Wiem, co 

oznaczają i potrafię się 

wobec nich zachować.  

  

 Zaśpiewam hymn 

państwowy. 

  

2 Sporządziłem mapę polski na 

której zaznaczyłem gdzie już 

byłem a co jeszcze chciałbym 

zobaczyć 

  

3 Oszczędzam wodę i prąd. 

Wiem czemu to ważne. 

  

 


