
Karta próby na stopień Wywiadowcy 
 

Imię i nazwisko:   Drużyna:  

Data otwarcia:   Rozkaz:  

Data zamknięcia:   Rozkaz: 

    

Rozumiem Prawo Harcerskie i zgodnie z nim postępuję w życiu codziennym. Systematycznie uczestniczę w praktykach 

religijnych Kościoła. Staram się być dobrym harcerzem. Jestem samodzielny. Potrafię zadbać o siebie. Aktywie i 

odpowiedzialnie uczestniczę w życiu zastępu i drużyny. Można na mnie polegać w trudnych sytuacjach. Doskonalę się 

w technikach harcerskich. Jako syn, brat, wnuk jestem gotowy do poświęceń na rzecz rodziny. Pamiętam o swoich 

obowiązkach i właściwie je wypełniam. Staram się być przykładem dla swoich rówieśników. Harcerzem jestem nie 

tylko wtedy, kiedy mam na sobie mundur. Jestem gotów na każde wezwanie do służby. 
 

Lp. Wymagania Sprawności Zaliczenie 

I. Kształtowanie charakteru 

1. 
Zna na pamięć Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, rozumie je i 
stosuje w życiu codziennym. 

  

2. 
Zaprezentował w zastępie swoje hobby, powiedział o nim 
krótką gawędę. 

  

3. 
Podjął próbę charakteru polegającą na kształtowaniu wybranej 
cechy zakończoną sukcesem. 

  

II Rozwój religijny 

1. 
Potrafi się zachować w kościele i miejscach świętych, podczas 
uroczystości i na zbiórkach.  

  

2. Wziął udział spotkaniu ewangelizacyjnym dla młodzieży.   

3. 
Poprowadzi w zastępie modlitwę wieczorną, poranna lub 
podczas posiłku. 

  

III. Rozwój intelektualny i fizyczny 

1. Poprawił wyniki w nauce z jednego przedmiotu.   

2. 
Przedstawił się i opowiedział o sobie w dowolnym języku 
obcym. 

  

3. 
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.). 

  

IV Wiedza i harcerskie wtajemniczenie 

1. 
Przez co najmniej 5 miesięcy systematycznie uczestniczył w 
życiu zastępu i drużyn , pełni stałą funkcję, jest rzetelny i 
sumienny,. 

  

2. Zdobył przynajmniej 5 sprawności **.   

3. 
Zaoszczędził pieniądze, które przeznaczył na pokrycie składek 
harcerskich. Wpłaca je regularnie i wie, na co są one 
wydatkowane. 

  

4. 
Przygotował kilkugodzinną wycieczkę zastępu. Dowiedział się i 
opowiedział o ciekawym obiekcie na trasie wędrówki. 

  

5. 
Zna Strukturę ZHR i nazwiska swoich przełożonych do 
poziomu hufcowego. 

  

6. 
Zna oznaczenia funkcji do poziomu Głównej Kwatery 
Harcerzy. 

  

7. 
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. 

  

  

8. 
Posiada nienaganny (czysty i wyprasowany) mundur 
harcerski. 

  

9. 
Przeczytał min. dwie książki harcerskie (np. „Wilk, który nie 
śpi", „Kamienie na szaniec"). 

  

10. Umie zaśpiewać 10 piosenek harcerskich.   

11. 
Umie wydawać komendy zgodnie z regulaminem musztry 
pojedynczego harcerza. 

  

12. 
Ma osobistą apteczkę i zabiera ją na zbiórki i wyjazdy 
harcerskie. 

  

13. Umie usztywnić złamanie, zatamować krwotok, transportować   



rannego. 

14. Umie tropić, maskować się i podpatrywać dzikie zwierzęta.   

15. Sporządził posiłek z darów lasu.   

16. 
Umie nadać wiadomość na odległość bez pomocy urządzeń 
elektronicznych i radiowych 

  

17. Umie posłużyć się radiotelefonem i krótkofalówką.   

18. 
Umie wykonywać precyzyjne pomiary terenowe, tj. wysokość 
drzewa, szerokość rzeki. 

  

19. Umie narysować szkic terenu.   

20. 
Umie wiązać 5 węzłów przydatnych w pionierce, zbuchtować 
linę.  
 

  

21. Umie pokierować rozbiciem małego namiotu i 10-tki.   

22. 

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. 

  

 

23. Umie przeprawić się z ekwipunkiem przez przeszkodę wodną.   

24. 
Umie rozpalić ognisko w trudnych warunkach pogodowych, 
zbudować schronienie przed deszczem i wiatrem. 

  

25. Umie osadzić i naostrzyć siekierę, naostrzyć piłę, saperkę.   

26. Umie zbudować kuchnię polową, ugotować obiad dla zastępu..   

V Służba 

1. 
Podejmuje obowiązki domowe. Wyręcza rodziców w pracach 
domowych, dba o porządek w swych rzeczach i w pokoju, w 
którym mieszka. 

  

2. 
Wybierze jeden okres z historii Polski i przygotuje o nim grę na 
zbiórkę zastępu. 

  

3. Znajdzie pole służby w zastępie lub środowisku   
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