
 

Karta Próby na stopień harcerski w 33 WDH „Dżungla” 

 

Imię i nazwisko………………………………………… Zastęp …………………………….. 

 

Wnioskuję o otwarcie próby na stopień: pionierka/ odkrywca 

 

Wymagania Data uzyskania  Podpis 

Zdobycie 3 sprawności 
(przynajmniej dwugwiazdkowych): 

 

1. …………………................................... 

2. …………………………………………. 

3. ………………………………………….. 

 

 

…………………….. 

……………………. 

……………………. 

 

 

 

……..….. 

 

………… 

 

………… 

1. Praca nad sobą.  
a) Określiłem swoją największą słabość i podjąłem próbę wyeliminowania jej.  

b) Wykazałem, że potrafię poświęcić własną przyjemność na rzecz obowiązku. 

c) Wziąłem udział w planowaniu i organizacji zadania zespołowego w drużynie.  

d) Zorganizowałem wyjście zastępu lub drużyny (grupy), na wycieczkę krajoznawczą, do kina, teatru itp. lub 

poprowadziłem merytoryczną (tematyczną) część zbiórki. 

e) Dbam o sprzęt drużyny. Brałem udział w jego konserwacji.  

 

 

 

2. Wiedza harcerska. (co najmniej 3) 

a) Znam nazwiska i  życiorysy najważniejszych postaci zasłużonych dla ruchu harcerskiego.  

b) Znam najważniejsze wydarzenia z historii ZHP. 

c) Znam nazwy stopni harcerskich i instruktorskich oraz sposób ich oznaczenia na mundurze. Wiem, jakie 

sznury noszą instruktorzy komendy hufca, komendy chorągwi, Głównej Kwatery i Przewodniczący ZHP. 

d) Przeczytam dwie książki o tematyce harcerskiej. 

e) Potrafię opowiedzieć o symbolice harcerskiej wyjaśniając znaczenie poszczególnych symboli. 

f) Potrafię opowiedzieć o najważniejszych świętach i tradycjach harcerskich.  

 

5. Techniki harcerskie. (co najmniej 6) 

a) Potrafię udzielić pierwszej pomocy w przypadku krwotoku, stłuczenia, oparzenia, odmrożenia, skręcenia 

stawu, złamania kończyny, omdlenia, udaru słonecznego. 

b) Potrafię sprawdzić przytomność osoby, wezwać pogotowie, udzielić resuscytacji lub pokierować grupą 

udzielającą pomocy.  

c) Potrafię wyznaczyć azymut w terenie, zorientować mapę, wyznaczyć marszrutę i odległość do pokonania.  

d) Potrafię przejść lub poprowadzić grupę do wyznaczonego celu na podstawie mapy. 

e) Potrafię nadać i odebrać wiadomość alfabetem Morse’a.  

f) Potrafię samodzielnie rozstawić  namiot turystyczny. 

g) Biegle posługuję się wybranym szyfrem (nie dotyczy szyfru Ga-De-Ry-Po-Lu-Ki) 

h) Umiem rozpoznać ślady 8 zwierząt leśnych.  

i) Umiem rozróżnić główne gatunki drzew występujące w lasach (przynajmniej 8) 

j) Potrafię rozpalić ognisko w każdej pogodzie bez użycia papieru.  

k) Potrafię pełnić służbę strażnika ognia w czasie obrzędowego ogniska harcerskiego 

l) Potrafię przygotować ciepły posiłek na kuchence turystycznej lub nad  ogniskiem. 

 

6. Doskonalenie harcerskie (co najmniej 3) 

a) Umiem przygotować drewno do rozpalenia ogniska i ułożyć odpowiedni stos ogniskowy oraz zadbać o 

bezpieczeństwo w czasie ogniska i jego wygaszania. 

b) Umiem zainstalować stojak grillowy, rozpalić ogień uzyskując żar do pieczenia potraw oraz konserwować 

sprzęt po użyciu. 

c) Potrafię zaplanować prace porządkowe na koniec zbiórki i pokierować grupą zuchów lub harcerzy z zastępu 

służbowego (np. sprzątanie pomieszczenia, przygotowanie posiłku) 

d) Potrafię uruchomić i obsługiwać sprzęt audiowizualny.  

e) Przygotuję wybranego kandydata na harcerza do zaliczenia próby harcerskiej. 

f) Potrafię poprowadzić pląsy i zabawy dla zuchów organizując im czas przez co najmniej godzinę.  

g) Potrafię poprowadzić zajęcia tematyczne dla zuchów lub harcerzy 

 

 

Próbę otwarto dnia ……………………       Rozkaz ………………………………. 

 

………………………………………………………… 
                (podpis drużynowego )                   



Udział w co najmniej pięciu dodatkowych zadaniach harcerskich organizowanych w drużynie: 

 

1. …………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ….……………………………………………………………………………………………… 

 

3. …………………………………………………………………………………………………. 

 

4. ………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ………………………………………………………………………………………………… 

 

6. …………………………………………………………………………………………………. 

 

7. …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Udział  w co najmniej dwóch rajdach lub imprezach na poziomie hufca, chorągwi lub ogólnopolskich: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

 

Udział w obozie harcerskim lub innej formie HAL: 

 

…………………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Uwagi, notatki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próbę zamknięto dnia ……………………       Rozkaz ………………………………. 

 

………………………………………………………… 
                                   (podpis drużynowego ) 
 

 


