
 

Karta Próby na stopień harcerski w 33 WDH „Dżungla” 

 

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

 

Wnioskuję o otwarcie próby na stopień: samarytanka/ ćwik 

 

Wymagania Data uzyskania  Podpis 

Zdobycie 3 sprawności 
(w tym przynajmniej jedna trzygwiazdkowa): 

 

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

2. …………………………………………. 

3. ………………………………………….. 

 

 

…………………….. 

……………………. 

……………………. 

 

 

 

……..….. 

 

………… 

 

………… 

1. Praca nad sobą.  
a) Określę swoją największą słabość i podejmę próbę wyeliminowania jej.  

a) Będę systematycznie oszczędzać pieniądze na określony cel.  

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

c) Będę odpowiedzialny za sprawy  organizacyjne podczas biwaku, rajdu lub ważnego wydarzenia w drużynie. 

e) Stosuję idee harcerskie w każdej sytuacji, także poza zbiórkami. 

f) W czasie trwania próby podejmę się dodatkowych obowiązków domowych: ………………………………… 

 

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

 

 

 

 2. Doskonalenie harcerskie (co najmniej 5) 

a) Potrafię poprowadzić patrol w nieznanym terenie korzystając z mapy. 

b) Dobrze posługuję się kompasem i potrafię z niego korzystać podczas wędrówki. 

c) Potrafię udzielić pierwszej pomocy, w tym zastosować resuscytację. 

d) Potrafię przeprowadzić zwiad terenowy i sporządzić dokładną mapę z przebytej trasy.  

e) Potrafię pełnić funkcję dowódcy warty lub rozprowadzającego w czasie uroczystej warty a także zaplanować 

warty i kontrolować wartowników.  

f) Potrafię poprowadzić zajęcia z musztry, przekazując harcerzom wiedzę teoretyczną i praktyczną.  

g) Potrafię poprowadzić apel  drużyny. 

h) Potrafię przygotować harcerzy do zdobycia 2 sprawności wymagających konkretnych umiejętności lub 

wiedzy harcerskiej. 

i) Umiem zaplanować posiłki w czasie zbiórki lub biwaku (oszacować potrzebne produkty, zaplanować 

wydatki, pokierować przygotowaniem i sprzątaniem po posiłku). 

j) Potrafię pełnić funkcję opiekuna patrolu w czasie rajdu (pod kontrolą instruktora). 

 

3. Poszukiwanie pól służby (co najmniej 3) 

a) Potrafię zaopiekować się zastępem zuchów lub harcerzy organizując im czas wolny i zadbać o ich potrzeby  

- zorganizuje im aktywnie czas przez 4 godziny. 

b) Sporządzę listę lub mapę potrzeb w najbliższej okolicy i zrealizuje jedno zadanie indywidualnie  lub 

zorganizuje zadanie zbiorowe kierując zastępem.  

c) Wezmę udział w akcji charytatywnej lub społecznej. 

d) Wymyślę i zrealizuję nowy pomysł do wykorzystania w czasie festynu rodzinnego.   

e) Przygotuję drużynę do biwaku, wycieczki lub rajdu (przygotowanie sprzętu, namiotów itp.) 

 

4.Specjalizacja 

Jestem/będę specjalistą w wybranej dziedzinie harcerskiej, poprowadziłem merytoryczną (tematyczną) część 

zbiórki z tej dziedziny: (trzeba wypisać w czym czujesz się najlepiej) 

 

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

 

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

 

 

 

 

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 pięciu rajdach lub imprezach na poziomie hufca,  chorągwi lub ogólnopolskim: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Udział w obozie harcerskim: 

 

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

 

Udział w imprezie HAL: ……………………………………………………………………. 

 

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

Uwagi, notatki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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



 


