
Imię Nazwisko: 
Próba na stopień Wywiadowcy: 
Praca nad charakterem  
Kształtowanie charakteru  
- Kieruje się w życiu codziennym zasadami wynikającymi z Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego.  
- Planuje zajęcia, prowadzi terminarz osobisty.  
- Podjął próbę charakteru polegającą na kształtowaniu wybranej cechy zakończoną sukcesem.  
Rozwój religijny  
- Uczestniczy we Mszy Świętej harcerskiej, nabożeństwach, rekolekcjach, poprowadzi modlitwę na 
biwaku lub obozie.  
- Wziął udział spotkaniu ewangelizacyjnym dla młodzieży (Lednica, Święto Młodzieży, itp.). - Zna 
znaczenie religijne świąt, związane z nimi tradycje i zwyczaje polskie.  
Rozwój intelektualny  
- Umie porozumieć się w obcym języku.  
- Umie posługiwać się aparatem fotograficznym i kamerą, potrafi prawidłowo komponować ujęcia.  
Rozwój fizyczny  
- Umie pływać, jeździć na rowerze.  
- Pracuje nad tężyzną fizyczną – wyznaczył sobie wymagania i je wypełnił (np. przynajmniej raz w 
tygodniu biegał 30 minut, codziennie się gimnastykował, nauczył jeździć na rolkach itp.).  
Harcerskie wtajemniczenie  
Doświadczenie harcerskie  
- Był na przynajmniej jednym obozie letnim, kilku biwakach i wędrówkach.  
- Systematycznie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny, pełni stałą funkcję, jest rzetelny i sumienny, - 
Zdobył przynajmniej 4 sprawności **.  
- Zaoszczędził pieniądze, które przeznaczył na pokrycie składek harcerskich. Wpłaca je regularnie i 
wie, na co są one wydatkowane.  
- Przygotował kilkugodzinną wycieczkę zastępu. Dowiedział się i opowiedział o ciekawym obiekcie na 
trasie wędrówki. Skorzystał z rozkładu jazdy (PKP, PKS).  



- Brał udział w wydarzeniu dającym mu możliwość poznania harcerzy z innych drużyn (np. zlot, kurs 
zastępowych, turniej drużyn, itp.).  
- Dowodził zastępem lub inną grupą młodszych harcerzy – był odpowiedzialny za innych.  
Wiedza harcerska  
- Zna oznaczenia funkcji do poziomu Głównej Kwatery Harcerzy.  
- Zna Strukturę ZHR i nazwiska swoich przełożonych do poziomu hufcowego.  
- Zna najważniejsze fakty z historii drużyny i historii harcerstwa.  
- Zna życiorysy i opowie o A. Małkowskim, R. Baden-Powellu i bł. ks. phm. S. W. Frelichowskim.  
- Przeczytał min. dwie książki harcerskie (np. „Wilk, który nie śpi", „Kamienie na szaniec").  
- Zna zwyczaje i obrzędy swojej drużyny. Rozpoznaje drużyny należące do jego hufca.  
Styl harcerski  
- Posiada nienaganny (czysty i wyprasowany) mundur harcerski. Poszerzył własny ekwipunek, posiada 
pełen ekwipunek obozowy.  
- Umie wydawać komendy zgodnie z regulaminem musztry pojedynczego harcerza.  
- Umie zaśpiewać 20 piosenek harcerskich.  
Samarytanka i zdrowie  
- Umie usztywnić złamanie, zatamować krwotok, transportować rannego.  
- Ma osobistą apteczkę i zabiera ją na zbiórki i wyjazdy harcerskie.  
Przyrodoznawstwo  
- Umie tropić, maskować się i podpatrywać dzikie zwierzęta.  
- Sporządził posiłek z darów lasu.  
- Wraz z zastępem pełnił służbę na rzecz lasu.  
Łączność  
- Umie nadać wiadomość na odległość bez pomocy urządzeń elektronicznych i radiowych  
- Umie posłużyć się radiotelefonem i krótkofalówką.  
- Sprawnie posługuje się komputerem, zdobył komplet informacji na wybrany temat i przedstawił je 
w postaci prezentacji multimedialnej / filmu.  
Terenoznawstwo i krajoznawstwo  
- Umie narysować szkic terenu.  
- Umie ocenić odległość „na oko”.  
- Umie wykonywać precyzyjne pomiary terenowe, tj. wysokość drzewa, szerokość rzeki.  
- Umie odnaleźć się na mapie w nieznanym terenie i dotrzeć do wyznaczonego celu.  
- Umie trafić do celu na azymut, przy pomocy GPS i nawigacji samochodowej.  
Puszczaństwo, obozownictwo i pionierka  
- Umie przeprawić się z ekwipunkiem przez przeszkodę wodną.  
- Umie rozpalić ognisko w trudnych warunkach pogodowych, zbudować schronienie przed deszczem i 
wiatrem.  
- Umie zbudować kuchnię polową, ugotować obiad dla zastępu.  
- Umie osadzić i naostrzyć siekierę, naostrzyć piłę, saperkę.  
- Umie wiązać 5 węzłów przydatnych w pionierce, zbuchtować linę.  
- Umie zaprojektować i pokierować budową urządzenia namiotowego na obozie.  
- Umie zszyć rozprute ubranie.  
- Umie wykonać drobne naprawy techniczne (np. zakonserwować rower, naprawić dętkę, przywiesić 
półkę, wymienić zamek w drzwiach itp.).  



Służba  
Wychowanie prorodzinne  
- Podejmuje obowiązki domowe. Wyręcza rodziców w pracach domowych, dba o porządek w swych 
rzeczach i w pokoju, w którym mieszka.  
Służba Polsce i Bliźnim  
- Wybierze jeden okres z historii Polski i przygotuje o nim grę na zbiórkę zastępu.  
- Wraz z zastępem / drużyną – brał udział w służbie potrzebującym. Program indywidualnej 
próby harcerza na stopień wywiadowcy, ułożonej przez drużynowego na podstawie sylwetki i 
idei stopnia (ilość zadań wg. uznania drużynowego).  
Zadania próby indywidualnej:  Potwierdzenia realizacji zadań przez 

drużynowego:  
 


