
 

Karta Próby na stopień harcerski w 33 WDH „Dżungla” 

 

Imię i nazwisko………………………………………… Zastęp …………………………….. 

 

Wnioskuję o otwarcie próby na stopień: tropicielka/wywiadowca 

 

Wymagania Data uzyskania  Podpis 

Zdobycie 3 sprawności  
(w tym jedną dwugwiazdkową): 

 

1. …………………................................... 

2. …………………………………………. 

3. ………………………………………….. 

 

 

…………………….. 

……………………. 

……………………. 

 

 

 

……..….. 

 

………… 

 

………… 

1. Praca nad sobą.  
a) Ukończę próbę silnej woli – przez tydzień nie będę jeść słodyczy/ oglądać TV./ korzystać z komputera. 

b) Notuję sytuacje, w których postępuję niezgodnie z Prawem Harcerskim i na ich podstawie dokonam wyboru 

punktu, nad którym szczególnie mocno muszę popracować. 

 

 

 

2. Życie rodzinne.  

a) Przygotuję uroczysty posiłek dla domowników. 

b) Raz w tygodniu przez 3 miesiące będę wykonywać obowiązek na rzecz rodziny (trzeba napisać, jakie to 

zadanie)  

 

3. Zaradność życiowa.  
a) Będę uczestniczyć w akcji zarobkowej drużyny.  

b) Umiem zadbać o swój mundur – samodzielnie go prasuje, potrafię go złożyć do plecaka, by nie był 

pognieciony, a na zbiórkach potrafię o niego odpowiednio zadbać. 

c) Potrafię samodzielnie spakować się na biwak lub rajd i dbać o swoje rzeczy osobiste.  

 

4. Wiedza harcerska.  

a) Poznam życiorysy 3 postaci zasłużonych dla ruchu harcerskiego. 

b) Znam historię swojej drużyny. 

c) Znam nazwy stopni harcerskich i instruktorskich oraz ich sposób oznaczenia na mundurze. 

 

5. Techniki harcerskie. (co najmniej 4) 

a) Potrafię udzielić pierwszej pomocy w przypadku krwotoku, stłuczenia, oparzenia, odmrożenia, skręcenia 

stawu, złamania kończyny, omdlenia, udaru słonecznego. 

b) Potrafię sprawdzić przytomność osoby, wezwać pogotowie, udzielić resuscytacji lub pokierować grupą 

udzielającą pomocy.  

c) Potrafię nadać i odebrać wiadomość alfabetem Morse’a.  

d) Umiem rozpoznać ślady 8 zwierząt leśnych.  

e) Umiem rozróżnić główne gatunki drzew występujące w lasach (przynajmniej 8) 

f) Znam oznakowanie szlaków turystycznych  oraz zasady poruszania się po nich. 

g) Potrafię zorientować mapę oraz wyznaczyć azymut przy pomocy kompasu. 

h) Umiem wykonać co najmniej 6 węzłów i wiem, kiedy je stosować w praktyce.  

 

6. Wyrobienie harcerskie (co najmniej 4) 

a) Umiem poprowadzić przynajmniej 5 pląsów lub zabaw. 

b) Potrafię samodzielnie zaśpiewać z pamięci 3 piosenki harcerskie. 

c) Umiem poprowadzić 5 zabaw harcerskich 

d) Potrafię zaplanować prace porządkowe po zakończeniu zbiórki, przydzielając harcerzom zadania i 

rozliczając ich z wykonanej pracy. 

e) Potrafię pokierować grupą harcerzy przygotowujących  posiłek i zadbać o porządek po posiłku.  

f) Umiem przygotować drewno, ustawić stos i rozpalić ognisko. 

g) Potrafię samodzielnie lub przy pomocy młodszego harcerza rozstawić i zwinąć namiot turystyczny. 

h) Znam podstawowe zasady musztry i potrafię poprawnie reagować na wydawane komendy.  

  

 

 

 

Próbę otwarto dnia ……………………       Rozkaz ………………………………. 

 

………………………………………………………… 
                (podpis  drużynowego )                   

 



Udział w co najmniej trzech dodatkowych zadaniach harcerskich organizowanych w drużynie: 

 

1. …………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ….……………………………………………………………………………………………… 

 

3. …………………………………………………………………………………………………. 

 

4. …………………………………………………………………………………………………. 

 

5. …………………………………………………………………………………………………. 

 

6. …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Udział w co najmniej dwóch biwakach lub rajdach: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ………………………………………………………………………………………………. 

 

4. ………………………………………………………………………………………………. 

 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

 

Udział w obozie harcerskim lub innej formie HAL: 

 

…………………………………………………………………………………………….... 

 
 

Uwagi, notatki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próbę zamknięto dnia ……………………       Rozkaz ………………………………. 

 

………………………………………………………… 
                                   (podpis  drużynowego ) 
 

 


