Karta próby na stopień: Młodzik *
Imię i nazwisko:
Zastęp:
Drużyna:
Data rozpoczęcia i zakończenia:
Lp.
1.

Zadania

2.

Zna na pamięć Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, rozumie je i stosuje w życiu
codziennym.
Wie kim był Patron Harcerstwa Polskiego - bł.ks.phm. S.W.Frelichowskiego.

3.

Umie zaśpiewać Modlitwę Harcerską, Kiedy ranne wstają zorze.

4.

8.

Wybrał dla siebie patrona z Szarych Szeregów, uzasadnił wybór, wyszył na ramieniu
jego pseudonim. Umie o nim opowiedzieć.
Zna zasady zachowania przy stole, okazywania szacunku starszym i rycerskości wobec
dziewcząt - stosuje je w praktyce. Umie zachowywać się w kościele, miejscach kultu
religijnego.
Wie, kiedy datuje się powstanie Polski, wymieni najważniejsze postacie i daty (po min.
10) z dziejów Polski.
Zna daty okupacji niemieckiej i sowieckiej Polski w XX w.
Zna zwyczaje zastępu (godło, okrzyk). Zna sieć alarmową zastępu. Szybko stawił się na
zbiórkę alarmową. (zalicza zastępowy)
Zna musztrę harcerza - poprawnie zameldował się, odliczył w szeregu i wykonał zwroty.

9.

Skompletował pełny mundur harcerski i pakiet biszkopta

10.

Posiada własne konto e-mail, posługuje się komunikatorem internetowym. Korzysta ze
strony drużyny

11.

Pełni wyznaczoną funkcje w zastępie (zalicza zastępowy)
Funkcja:

12.

Ma stałe obowiązki domowe, z których się sumiennie wywiązuje. (zalicza rodzic)
Obowiązki:

13.

Zaśpiewa Hymn Narodowy, zna godło i barwy RP oraz wie kto jest prezydentem RP.

14.

Wie kim był generał Baden-Powell i Andrzej Małkowski, zna główne okresy z historii
harcerstwa. Opowie o początkach harcerstwa.
Zaśpiewa Hymn Harcerski, zaśpiewa trzy inne piosenki harcerskie (Płonie Ognisko, Już
rozpaliło się ognisko, Bratnie słowo).
Wyjaśni symbolikę Krzyża i Lilijki harcerskiej. Zna oznaczenia stopni harcerskich i
instruktorskich oraz funkcji w drużynie. Zna zwyczaje przy ognisku. Wyjaśni co oznacza
zawołanie czuwaj.
Zna rok założenia drużyny (Pierwszej 8semki i obecnej drużyny) i 3 fakty z jej dziejów.

5.
6.
7.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Wyznaczył kierunki świata wg busoli, słońca i cech przedmiotów terenowych.
Zorientował mapę. Wie co to są znaki topograficzne i potrafi wskazać kilka na mapie.
Posługuje się znakami patrolowymi.
Zna skład apteczki zastępu i zastosowanie każdego elementu, potrafi opatrzyć proste
skaleczenie, obtarcie, zaradzić w przypadku odmrożenia, oparzenia, zaprószenia oka.
Potrafi wezwać pomoc do osoby rannej/chorej.
Wymieni po 3 nazwy najważniejszych: gór, Parków Narodowych, najdłuższych rzek i 6
największych miast w Polsce.
Wymień 10 roślin pospolitych. Potrafi rozpoznać liść oraz owoc tych drzew: brzoza, dąb,
kasztanowiec, klon, leszczyna.
Cicho porusza się po lesie (pełzanie, wędrowanie, ukrycie się). W lesie nie pozostawia
śladów swojej obecności.
Rozpoznaje tropy 5 gatunków zwierząt: dzik, jeleń, wilk, lis, pies.
Potrafi ustawić ognisko jednym sposobem, tak, by zapaliło się od jednej zapałki,
przestrzega zasad ochrony lasu przed ogniem.
Zna swe wymiary: szerokość dłoni, piędź (wymiar rozpostartej dłoni od końca kciuka do
końca palca wskazującego), wysokość do pasa, długość kroku.
Potrafi zawiązać następujące węzły: płaski, ratowniczy, ósemka pionierska i wie do
czego się je wykorzystuje
Zdobył sprawność *sobieradek obozowy.
Przyszył guzik, zszył rozprucie, przyszył plakietkę. Jego mundur i ubranie jest zawsze
czyste i schludne.
Zna następujące szyfry: GADERYPOLUKI i 4 inne odmiany tego szyfru, czekoladka,
naprzemienny, ułamkowy. Potrafi używać alfabet Morse’a.

Data

Podpis

