
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Hufiec Warszawa-Mokotów im. Szarych Szeregów

Szczep 40 WDHiZ
40 Warszawska Drużyna Harcerzy

WYWIADOWCA
Jestem  na  tropie  harcerskiej  przygody.  
Przestrzegam  Prawa  i  Przyrzeczenia  
Harcerskiego w życiu codziennym. Mam oczy i  
uszy otwarte. Ćwiczę swoją spostrzegawczość.  
Aktywnie  uczestniczę  w  zadaniach  zastępu  i  
drużyny.  Zdobywam  harcerską  wiedzę  i  
doskonalę  umiejętności  z  różnych  dziedzin  
harcerskiego życia. 
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Imię:

Nazwisko:

Data otwarcia:

Data zamknięcia:

Do  próby  może  przystąpić  harcerka  lub 
harcerz, która/y:

• zdobyła/ył stopień ochotniczki/młodzika; 
• aktywnie  uczestniczy  w  życiu  zastępu  i 

drużyny.

Zalecany czas trwania próby: 6-12 miesięcy
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Praca nad sobą Data Podpis

1. Wiem  nad  jakim 
punktem  prawa  muszę 
pracować.  Postaram  się 
zmienić  swoje 
postępowanie.

2. Spisałem  dobre  i  złe 
uczynki z tygodnia.

3. Ukończyłem  próbę 
silnej  woli,  np.  przez 
tydzień 
zrezygnowałam/em  ze 
słodyczy,  oglądania 
telewizji,  gier 
komputerowych.

Życie rodzinne

1. Przygotowałem 
uroczysty  posiłek  dla 
domowników  lub 
uczestniczyłam/em  w 
przygotowaniach  świąt 
rodzinnych.
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2. Narysowałem  drzewo 
genealogiczne  do 
pradziadków.

Zaradność życiowa

1. Uczestniczyłam/em w 
akcji zarobkowej 
drużyny.

2. Wiem, jak rozwijają się 
chłopcy i dziewczęta. 

3. Zmierzyłem swój czas w 
biegu na 100 metrów.

4. Wiem ile mogę zrobić 
pompek i ile razy 
potrafię się podciągnąć. 
Porównam wyniki na 
początku i końcu próby. 
…………………………
………………………..

5. Znam szkodliwe skutki 
palenia papierosów, 
picia alkoholu i 
zażywania narkotyków.
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6. Regularnie chodzę na 
WF, nie mam nieuspr. 
nieobecności

7. Napiszę list do skauta 
zza granicy po 
angielsku.

8. Znajdę dojazd na obóz 
komunikacją publiczną.

Wiedza harcerska

1. Znam 4 najważniejsze 
wydarzenia z dziejów 
harcerstwa. 

2. Opowiem historię o BP i 
powstaniu skautingu.

3. Wiem, jak powstała 
tradycja Dnia Myśli 
Braterskiej.
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4. Wiem, co oznaczają 
skróty WOSM i 
WAGGGS, wyjaśnię, 
dlaczego harcerki noszą 
na mundurze plakietkę 
WAGGGS, a harcerze 
plakietkę WOSM.

5. Znam historię swojej 
drużyny i szczepu. 

6. Wiem, kto jest 
bohaterem mojego hufca 
i mojej chorągwi.

7. Znam nazwy stopni 
harcerskich. Sprawdzę 
jakie sznury noszą 
instruktorzy komendy 
hufca, komendy 
chorągwi, Głównej 
Kwatery i 
Przewodniczący ZHP.
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8. Umiem narysować 
strukturę ZHP.

9. Przeczytałem książkę o 
tematyce harcerskiej.

Techniki harcerskie

1. Znam skład apteczki  i 
wiem, jak stosować 
znajdujące się w niej 
środki. 

2. Potrafię udzielić 
pierwszej pomocy w 
przypadku krwotoku, 
stłuczenia, oparzenia, 
odmrożenia, skręcenia 
stawu, złamania 
kończyny, wystąpienia 
ciała obcego w oku, 
omdlenia, udaru 
słonecznego. 

3. Pomogłem młodszym 
zaliczyć ich wymagania 
z samarytanki.
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4. Wyznaczyłaem azymuty 
w terenie. 

5. Wykonałam/em szkic 
drogi, zaznaczając 
azymuty, 
charakterystyczne 
obiekty i odległości. 

6. Wyznaczyłam/em w 
nocy kierunek północny. 

7. Prawidłowo 
oceniłam/em „na oko” 
odległość w terenie, 
długość przebytej drogi 
oraz czas marszu. W 
pomiarach 
wykorzystałem wymiary 
swojego ciała, np. 
wzrost, rozpiętość 
ramion i długość stopy.

8. Uczestniczyłem w 
rozstawianiu obozu.
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9.  Zbudowałam/em proste 
urządzenie obozowe lub 
wykonałem element 
zdobnictwa obozowego
. 

10. Znam osiem węzłów, 
wykorzystałem je w 
praktyce (np. przy 
budowie urządzeń, w 
zdobnictwie obozowym 
lub podczas wędrówki). 

11. Przygotowałam/em 
posiłek dla zastępu na 
kuchni polowej lub 
kuchence turystycznej. 

12. Wiem jak dobrze 
spakować plecak, do 
czego służą jego 
elementy. 

13. Nadałam/em i 
odebrałam/em 
wiadomość przekazaną 
alfabetem Morse’a.
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Postawa obywatelska

1. Znam podział 
administracyjny 
Warszawy

2. Umiem znaleźć 
połączenia autobusowe 
w Warszawie. 

3. Znam daty świąt 
narodowych, wiem, 
jakie wydarzenia te 
święta upamiętniają. 

4. Potrafię wskazać na 
mapie krainy 
geograficzne Polski.

5. Znam flagę Unii 
Europejskiej. Potrafię 
wymienić kilka państw, 
które należą do Unii 
Europejskiej.
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