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Z ochotą poznaję smak harcerskiej przygody. W swoim postępowaniu kieruję się Prawem 

Harcerskim. Pamiętam o codziennym dobrym uczynku. Chętnie zdobywam nowe wiadomości i 

umiejętności przydatne w zastępie, drużynie, domu i szkole. Jestem zaradny, dzielny i 

pogodny. 

 

lp wymaganie podpis 

I. WIEDZA OBYWATELSKA 

1. 
Znam godło, barwy narodowe i ich 

historię. 
 

2. 

Zaśpiewałem hymn państwowy, wiem, 

gdzie i kiedy powstał i kto jest 

jego autorem. Umiem zachować się 

godnie podczas wykonywania hymnu. 

 

3. 

Znam okolicę swojego domu i 

szkoły. Wiem, gdzie jest 

przychodnia lekarska, apteka, 

poczta, posterunek policji, 

dworzec kolejowy i autobusowy. 

 

II. WIEDZA HARCERSKA 

4. 

Wiem, gdzie i kiedy powstały 

pierwsze drużyny harcerskie, kto 

je założył i na jakiej 

organizacji były wzorowane. Wiem, 

jak nazywało się tajne harcerstwo 

w czasie II wojny światowej. 

 

5. 

Znam oznaczenia stopni 

harcerskich i instruktorskich 

oraz funkcji w drużynie i 

szczepie 

 

6. 
Wiem kiedy powstała moja drużyna 

i kto ją założył. 
 

7. Znam 3 piosenki harcerskie  

8. Znam obrzędowość ogniska.  

9. Zdobyłem 3 sprawności.  

III. PRACA NAD SOBĄ 

10. 
Staram się postępować zgodnie z 

Prawem Harcerskim. 
 

11. 
Pokonałem przeszkody terenowe 

(np. tor przeszkód, małpi gaj). 
 

12. 
Przeczytam 1 książkę i opowiem o 

niej. 
 

IV. SŁUŻBA 

13. 

Dostrzegam potrzeby innych. 

Spełniam codziennie przynajmniej 

1 dobry uczynek. 

 

V. ZARADNOŚĆ I ŻYCIE RODZINNE 

14. 

Potrafię rozsądnie gospodarować 

powierzonymi mi pieniędzmi, np. 

kieszonkowym. 

 

15. 
Znam daty świąt rodzinnych 

(imieniny, urodziny, rocznice)  
 

 

VI. WYCIECZKOWANIE 

16. 

Skompletowałam/em ekwipunek 

osobisty na wycieczkę jedno- i 

dwudniową, spakowałam/em plecak 

 

17. Wziąłem udział w biwaku.  

18. 

Wiem, jak ubrać się na wycieczkę 

w zależności od pory roku i 

pogody, wiem, jak zabezpieczyć 

się przed przemoczeniem ubrania i 

butów. 

 

VII. PRZYRODOZNASTWO 

19. Wiem, jak zachować się w lesie.  

20. 
Rozpoznaję po 10 gatunków 

pospolitych roślin i zwierząt. 
 

VIII. ŁĄCZNOŚĆ 

21. 

Umiem korzystać z telefonu i 

telefonu polowego. Potrafię 

wezwać pogotowie ratunkowe, straż 

pożarną, policję. Wiem do czego 

służy nr 112. 

 

22. 

Napisałem i odczytałam/em list 

napisany prostym szyfrem i 

alfabetem Morse’a. 

 

IX. TERENOZNASTWO 

23. 
Wyznaczyłem strony świata na 5 

różnych sposobów. 
 

24. 

Zorientowałem mapę turystyczną i 

wskazałam/em na niej trasę marszu 

lub przejazdu. 

 

25. 
Dokonałem pomiaru odległości 

krokami. 
 

X. PUSZCZAŃSTWO 

26. 

Wiem gdzie można bezpiecznie 

rozpalać ognisko. Rozpaliłam/em 

ognisko, zgasiłem je i 

zamaskowałem ślady. 

 

27. 
Przygotowałem w terenie posiłek z 

przyniesionego prowiantu. 
 

XI. OBOZOWNICTWO 

28. Znam 5 podstawowych węzłów.  

XII. SAMARYTANKA 

29. 

Umiem zabezpieczyć się przed 

odparzeniem nóg, przeziębieniem, 

odmrożeniem. 

 

30. 
Opatrzyłem drobne skaleczenie, 

zmierzyłem temperaturę. 
 

31. 
Zaradziłem w przypadku omdlenia, 

krwotoku z nosa, stłuczenia 
 



 


