
PRÓBA HARCERZA/ HARCERKI 

 

Imię i nazwisko: …………………………………… 

 
Staram się zasłużyć na miano harcerza, harcerki. Chcę poznać harcerstwo i 

dostosować się do jego wymagań, określonych w Prawie i Przyrzeczeniu 

Harcerskim. Chce przebywać w zastępie i drużynie.  

 

Wymaganie Podpis 

1. Znam i rozumiem treść Przyrzeczenia Harcerskiego  

2. Znam i rozumiem Prawo Harcerskie  

3. Znam symbolikę krzyża harcerskiego, lilijki i 

koniczynki. Potrafię wyjaśnić znaczenie pozdrowienia 

„Czuwaj”. 

 

4. Znam hymn harcerski, umiem go zaśpiewać.  

5. Kompletuje swój mundur harcerski. Nosze go z 

szacunkiem i godnością.  

 

6. Systematycznie uczestniczę w zbiórkach drużyny.  

7. Znam musztrę pojedynczego harcerza. Potrafię sprawnie 

stanąć na zbiórkę i zachować się w szyku.  

 

8. Znam nazwę zastępu i drużyny. Wiem kto jest 

zastępowym i drużynowym.  

 

9. Potrafię zachować się w kręgu i przy ognisku.  

10. Potrafię zaśpiewać samodzielnie dowolną piosenkę 

harcerską. 

 

11. Potrafię poprowadzić w grupie dowolną zabawę lub 

pląs.  

 

12. Wykonałem samodzielnie wyznaczone zadanie poza 

czasem zbiórek lub wywiązuje się z powierzonych mi 

zadań.  

 

13. Rozwijam swoje umiejętności lub pokonuję słabości w 

związku z przynależnością do drużyny 
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