

STOPNIE M£ODZIE¯OWE

Z.H.P.

Organizacja Harcerzy


Przedruk:	Hufiec Harcerzy “Polesie”, Sydnej, Australia, 1995.
Wydawca:	G³ówna Kwatera Harcerzy, Londyn, Zjednoczone Królestwo, 1991 (pod tytu³em “Stopnie”). 

Z. H. P.

ORGANIZACJA HARCERZY

Rozkaz Naczelnika Harcerzy L. 6/91 z dnia 17 czerwca 1991 r.

Wprowadzam do u¿ytku s³u¿bowego
PROGRAM PRÓB NA STOPNIE HARCERZY
i INSTRUKCJE PRZEPROWADZANIA PRÓB
Równoczeœnie uniewa¿niam wszystkie dot¹d wydane w tej sprawie instrukcje, regulaminy i zarz¹dzenia.

Czuwaj!

Hm. Bogdan Szwagrzak
Naczelnik Harcerzy

INSTRUKCJA
PRZEPROWADZANIA PRÓB NA STOPNIE HARCERZY

1.	Program próby jest podstaw¹ programu zajêæ w zastêpach i dru¿ynach.
2.	Przy normalnym przeprowadzaniu prób stopnie powinny byæ zdobywane w wieku:
m³odzik 11 - 12 lat
harcerz orli 16-18 lat
wywiadowca 12 - 14 lat
Harcerz Rzeczypospolitej 18-21 lat
æwik 14 - 16 lat


3.	Harcerzom opóŸnionym w okreœlonym wieku mo¿na skróciæ okres miêdzy jedn¹ prób¹ a drug¹, lub pozwoliæ na ³¹cznie odbywanie prób m³odzika i wywiadowcy, lub wywiadowcy i æwika.
4.	Niektóre dzia³y programu prób mog¹ byæ zast¹pione odpowiednimi sprawnoœciami.
5.	Próba jest zakoñczeniem przygotowania siê harcerza do zdobycia wy¿szego stopnia, pod kierunkiem dru¿ynowego i powinna byæ zakoñczona biegiem harcerskim.
6.	Do próby dopuszcza dru¿ynowy po spe³nieniu przez harcerza warunków dopuszczenia okreœlonych dla ka¿dego stopnia w "Programie prób na stopnie harcerzy".
7.	Próby odbywaj¹ siê przed komisj¹. Komisje prób na m³odzika, wywiadowcê i æwika mianuje hufcowy przy dru¿ynie, szczepie lub hufcu. Komisje prób na harcerza orlego i harcerza Rzeczypospolitej mianuje komendant chor¹gwi przy hufcu lub komendzie chor¹gwi.
8.	Komisja sk³ada siê z trzech osób /minimum/, przy czym przewodnicz¹cy posiada stopieñ wy¿szy od tego, na jaki przeprowadza komisja próbê. W sk³adzie komisji na harcerza orlego powinien byæ co najmniej jeden podharcmistrz, a na harcerza Rzeczypospolitej harcmistrz. Po¿¹dane jest aby w komisji brali udzia³ fachowcy.
9.	Przewodnicz¹cego komisji wyznacza w³adza mianuj¹ca komisjê.
10.	Próba powinna odbywaæ siê na obozie lub wycieczce. Wa¿ne jest przeprowadzenie czêœci próby w formie obserwacji prac kandydata, wchodz¹cych w sk³ad próby.
11.	Komlsja decyduje jak¹ czêœæ próby ma byæ przeprowadzona pojedynczo przez poszczególnych cz³onków komisji, a jak¹ przed ca³¹ komisj¹; ta ostatnia czêœæ powinna siê odbyæ na zakoñczenie w formie rozmowy i mo¿e siê odbyæ zbiorowo dla kilku kandydatów.
12.	0d rozpoczêcia próby do jej zakoñczenia nie mo¿e up³yn¹æ wiêcej ni¿ 6 miesiêcy.
13.	Protokó³ próby sporz¹dza siê w dwóch egzemplarzach /fotokopia/, drugi posy³a siê do komendy, przy której istnieje komisja. Protokó³ próby podpisuj¹ cz³onkowie komisji bior¹cy udzia³ w przeprowadzeniu próby.
14.	Przyznanie stopnia harcerza Rzeczypospolitej przeprowadza siê przez rozkaz komendy chor¹gwi, innych stopni przez rozkaz komendy, przy której istnieje komisja. Przyznanie wszystkich stopni przechodzi ponadto przez rozkaz dru¿yny do której harcerz nale¿y.
15.	Wynik próby wpisuje dru¿ynowy do ksi¹¿eczki s³u¿bowej i wykazu s³u¿by harcerza.
16.	Komendy chor¹gwi prowadz¹ roczn¹ statystykê przyznawanych stopni i podaj¹ j¹ do wiadomoœci G³ównej Kwatery, ³¹cznie z innymi danymi statystycznymi.
17.	Próbê mo¿na odbywaæ przy innej komisji.
 W stosunku do harcerzy przebywaj¹cych na obozach innych dru¿yn i kursach, musi byæ zgoda dru¿ynowego lub hufcowego jednostki organizacyjnej, do której harcerz nale¿y.
18.	Instruktorzy G³ównej Kwatery, imiennie przez Naczelnika Harcerzy do tego upowa¿nieni, maj¹ prawo w ka¿dej chwili sprawdziæ, czy harcerze nosz¹cy oznakê danego stopnia posiadaj¹ wiadomoœci i umiejêtnoœci wymagane w programach odnoœnej próby. Komendanci chor¹gwi mog¹ podobne uprawnienia przyznaæ instruktorom chor¹gwi do dru¿yn na terenie chorqgwi. Hufcowi i dru¿ynowi maj¹ to prawo w stosunku do swoich hufcow i dru¿yn.
19.	Interpretacje przepisów programów prób, oraz udzielanie obowi¹zuj¹cych wyjasnieñ nale¿y do G³ównej Kwatery Harcerzy.

M£ODZIK
M£ODZIK
A. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO PRÓBY
Do próby na stopieñ m³odzika mo¿e byæ dopuszczony ch³opiec, który odpowiada nastêpujacym warunkom:
a/	ukonczy³ lat 11, 
b/	posiada 3 gwiazdki zuchowe, lub 6 miesiêcy próbnej s³u¿by w dru¿ynie harcerskiej, 
c/	swoim zachowaniem pokaza³, ¿e stara siê byæ harcerzem, 
d/	bra³ udzia³ w zbiórkach, oraz w jednej wycieczce harcerskiej, 
e/	wp³aca op³aty organizacyjne - sk³adki, 
f/	mówi po polsku na zbiórkach i w domu, 
g/	posiada sprawnoœæ "Znawcy Ziemi Ojczystej" - ZZO I, 
B. PROGRAM PRÓBY
Staraj¹cy siê o stopieñ m³odzika wyka¿e, ¿e posiada poni¿sze wiadomoœci i umiejêtnoœci. 
1. Wychowanie harcerskie
		Umie na pamiêæ Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie oraz rozumie ich znaczenle. 
		Wie co znaczy i do czego zobowi¹zuje go has³o Czuwaj! 
		Zna uk³on harcerski i skautowy. 
		Zna oznaki Z.H.P., liliê i krzy¿. 
		Wie jak wygl¹da przepisowy mundur harcerza. 
		Zna god³o i zawo³anie zastêpu. 
		Zna nazwisko i adres zastêpowego i dru¿ynowego. 
		Umie œpiewaæ w zespole “Wszystko co nasze”.
2. Wychowanie religijne
		Umie pacierz po polsku: Ojcze nasz, Zdrowaœ Mario i Wierzê w Boga, oraz Dziesiêæ Przykazañ Bo¿ych. 
		Umie braæ udzia³ we Mszy Œw., odprawianej w jêzyku polskim. 
		Umie œpiewaæ w zespole “Bo¿e coœ Polskê”.
3. Wychowanie narodowe
		Zna god³o niepodleg³ej Polski. 
		Umie zachowaæ siê przy oddawaniu czci sztandarowi. 
		Umie œpiewaæ w zespole hymn narodowy “Jeszcze Polska nie zginê³a”. 
		Zna nazwy wiêkszych polskich gór, rzek i miast oraz umie pokazaæ je na mapie. 
		Zna nastêpuj¹ce wydarzenia historyczne i zna ich daty: Przyjêcie Chrztu, Bitwa pod Grunwaldem, Bitwa pod Wiedniem, Bitwa pod Warszaw¹.
4. Zaradnoœæ i uczynnoœæ
		Umie dbaæ o czystoœæ cia³a, ubrania i obuwia. 
		Umie pos³aæ ³ó¿ko i trzyma swoje rzeczy w porz¹dku. 
		Umie zachowaæ siê w razie przemokniêcia i przemoczenia nóg. 
		Rozumie niebezpieczeñstwo zanieczyszczenia rany. 
		Zna adres najbli¿szego lekarza, apteki i posterunku policji. 
		Wie jak zaalarmowaæ stra¿ po¿arn¹ i pogotowie ratunkowe. 
		Wyka¿e siê dobrymi uczynkami.
5.  Wychowanie fizyczne
		Umie biegaæ w terenie z naturalnymi przeszkodami, wyka¿e ¿e umie skakaæ w dal i wzwy¿.
		Umie wzi¹æ udzia³ w zabawach i grach ruchowych: bie¿nych, rzutnych i skocznych.
6. Przyrodoznawstwo
		Uda g³os ptaka lub zwierzêcia bêd¹cego god³em jego zastêpu, oraz opowie w jakim œrodowisku ¿yje, czym siê ¿ywi, jakich ma nieprzyjació³ i jak¹ posiada wartoœæ dla otoczenia.
7. Wycieczki
		Umie ubraæ siê na wycieczkê stosownie do pory roku. 
		Umie spakowaæ plecak na wycieczkê. 
		Umie pos³u¿yæ siê kompasem i nazwie osiem jego kierunków. 
		Umie zwi¹zaæ na linii nastêpuj¹ce wêz³y: p³aski, tkacki, rybacki i skrót liny. 
		Umie prawid³owo obchodziæ siê z no¿em, toporkiem i ³opatk¹, oraz zna zasady bezpieczeñstwa przy ich u¿ywaniu. 
		Zna przepisy i znaki ruchu ulicznego i drogowego.
8. Harce
		Zna musztrê jednostki, oraz umie zachowaæ siê na zbiórkach harcerskich i w terenie. 
		Umie pos³ugiwaæ siê w terenie znakami indyjskimi oraz najprostszymi znakami r¹k i gwizdkiem. 
		Przejdzie wyznaczon¹ drogê oko³o 1/2 km. z ustnym zleceniem z³o¿onym z 10-12 wyrazów i poprawnie powtórzy zlecenie. 
		Wyka¿e œredni¹ sprawnoœæ w ³atwych grach terenowych, æwicz¹cych wzrok i sluch.

PROTOKÓ£ PRÓBY NA STOPIEÑ M£ODZIKA
Imiê i nazwisko

Data urodzenia

Stopieñ zuchowy i data przyznania

Data wst¹pienia do Z.H.P.

Przydzia³ s³u¿bowy

A. Dopuszczenie do próby:
Stwierdzam spe³nienie “warunków dopuszczenia” i dopuszczam Druha do próby na stopieñ m³odzika.
Pieczêæ
Podpis Dru¿ynowego
B. Próba.
Treœæ
Data
Wynik
Podpis
1. Wychowanie harcerskie



2. Wychowanie religijne



3. Wychowanie narodowe



4. Zaradnoœæ i uczynnoœæ



5. Wychowanie fizyczne



6. Przyrodoznawstwo



7. Wycieczki



8. Harce



Data rozpoczêcia próby		
Data zakoñczenia próby		
Stwierdzamy pomyœlne odbycie próby
Podpisy Komisji

WYWIADOWCA
WYWIADOWCA
A. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO PRÓBY
Do próby na stopieñ wywiadowcy mo¿e byæ dopuszczony harcerz, który odpowiada nastêpuj¹cym warunkom: 
a/	ukoñczy³  lat 12, 
b/	ma 12 miesiêcy s³u¿by w stopniu m³odzika lub 6 miesiêcy próbnej s³u¿by w dru¿ynie harcerskiej, 
c/	ukaza³ swoim zachowaniem, ¿e stara siê ¿yæ zgodnie z Prawem Harcerskim,
d/	bra³ udzia³ w zbiórkach i pracach harcerskich, w wycieczkach harcerskich i by³ na obozie harcerskim, 
e/	wp³aca punktualnie op³aty organizacyjne - sk³adki, 
f/	posiada mundur harcerski i najwa¿niejsze czêœci wyprawy harcerskiej, 
g/	mówi po polsku wœród Polaków oraz czyta ksi¹¿ki i pisma polskie, 
h/	czyta "Na Tropie" i ksi¹¿ki harcerskie, 
i/	prowadzi dzienniczek harcerski, 
j/	zdoby³ 5 sprawnoœci harcerskich, 
k/	posiada sprawnoœæ "Znawcy Ziemi Ojczystej" - ZZO II,

B. PROGRAM PRÓBY
Staraj¹cy siê o stopieñ wywiadowcy wyka¿e i¿ posiada poni¿sze wiadomoœci i umiejêtnoœci:
1. Wychowanie harcerskie. 
		Umie na pamiêæ "Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie" oraz rozumie ich znaczenie. Zna wszystkie oznaki harcerskie. 
		Zna organizacjê dru¿yny i szczepu. 
		Zna nazwiska i ma adresy prze³o¿onych harcerskich, do hufcowego w³¹cznie. Zna krótk¹ historiê Harcerstwa i dru¿yny. 
		Wie kto i kiedy za³o¿y³ Skauting. 
		Umie œpiewaæ w zespole co najmniej 6 pieœni harcerskich.
2. Wychowanie religijne. 
		Zna g³ówne prawdy wiary, przykazania Bo¿e i koœcielne. 
		Umie s³u¿yæ do Mszy Œw. 
		Wie kto jest Papie¿em i Prymasem Polski. 
		Opowie o ¿yciu swego Œw. patrona, lub patrona m³odzie¿y polskiej, Œw. Stanis³awa Kostki. 
		Umie œpiewaæ w zespole co najmniej 6 polskich pieœni religijnych. 
3 Wychowanie narodowe.
		Opowie treœæ przeczytanej polskiej ksi¹¿ki. 
		Wie ilu Polaków mieszka w Polsce i ilu poza Polsk¹. 
		Wska¿e na mapie granice Polski z 1939 r. i obecne, jej s¹siadów i krainy geograficzne. 
		Opowie o najwa¿niejszych wydarzeniach za czasów: Boles³awa Chrobrego, Boles³awa Krzywoustego, W³adys³awa £okietka i Kazimierza Wielkiego. 
		Zna ¿yciorys patrona dru¿yny. 
		Umie œpiewaæ w zespole co najmniej 6 pieœni ludowych i wojskowych.
4. Zaradnoœæ i uczynnoœæ
		Wyka¿e siê dobrymi uczynkami, zapisanymi w dzienniczku
		Umie sprz¹taæ i jest uczynny.
		Wypierze skarpetki, chustki do nosa, rêcznik i bieliznê osobist¹. 
		Umie zachowaæ siê, w razie przeziêbienia, zatrucia nieœwie¿ym pokarmem, bólu brzucha, g³owy i zêba. 
		Opatrzy fikcyjn¹, ranê i za³o¿y banda¿ zwyk³y i trojk¹tny.
		Wie co robiæ w wypadku krwotoku z nosa, zaprószenia oka, poparzenia, st³uczenia i uk¹szenia przez owady. 
		Rozumie szkodliwoœæ u¿ywania tytoniu, alkoholu i narkotyków.
5. Wychowanie fizyczne.
		Wykona kilka podstawowych æwiczeñ gimnastycznych odpowiednich do wieku. 
		Przebiegnie w sztafecie. 
		W skoku w dal i wzwy¿ umie odbiæ siê praw¹ i lew¹ nog¹. 
		Rzuci pi³k¹ palantow¹ do celu, praw¹ i lew¹ rek¹. 
		Umie wzi¹æ udzia³ w zabawach i grach ruchowych: bie¿nych, rzutnych i skocznych. 
		Przep³ynie stylem dowolnym podan¹ odleg³oœæ. 
		Rozumie zasady bezpieczeñstwa k¹pieli.
6. Przyrodoznawstwo.
		Rozpozna 6 pospolitych drzew i krzewów oraz zna ich polskie nazwy. 
		Rozpozna 6 pospolitych ptaków oraz zna ich ¿ycie i polskie nazwy. 
		Wie co to jest ochrona przyrody i wie dlaczego i jak nale¿y chroniæ ptaki.
7. Wycieczki i obozy.
		Umie prawid³owo pakowaæ wyprawê osobist¹, wycieczkow¹, i obozow¹. Przejdzie w dobrej formie 10-12 km. z obci¹¿eniem. 
		Umie wzi¹æ udzia³ w ustawieniu namiotu i sk³adaniu do transportu, oraz wie jak siê z nim obchodziæ. 
		Oznaczy w terenie strony œwiata, wed³ug kompasu oraz zna ró¿ne sposoby oznaczania pó³nocy,
		Wie jak zachowaæ siê w terenie, w razie zbl¹dzenia. 
		Narysuje 10 wa¿niejszych znaków topograficznych. 
		Narysuje prosty szkic z przebytej ³atwej drogi, oko³o 1/2 km, w skali 1:5.000.
		Umie wi¹zaæ nastêpuj¹ce wêz³y: pêtlê zaciagaj¹c¹ siê i nie zaciegaj¹c¹ siê, wiêzienny, ratowniczy zwyk³y lub tatrzañski, oraz zakoñczenie liny.
		Wykona dó³ na œmieci i latrynê.
		Wykona jakiœ u¿yteczny przedmiot z drzewa, u¿ywaj¹c prawid³owo pi³y i toporka. 
		Ugotuje na ogniu polowym jedn¹ prost¹ potrawê, szybko zgasi ogieñ i zatrze jego œlady.
8. Harce.
		Zna musztrê zwart¹ zastêpu i dru¿yny. 
		Umie zachowaæ siê w szyku patrolowym i w miejscu ubezpieczonym zastêpu. 
		Przeniesie ustny meldunek, z³o¿ony z 10-15 wyrazów, do miejsca odleg³ego oko³o 1/2 km., pokonywuj¹c kilka przeszkód terenowych. 
		Poda i odbierze depeszê z 8 do 12 wyrazów, alfabetem Morse'a, chor¹giewkami lub tarczami. 
		Wyka¿e znajomoœæ gier terenowych, æwicz¹cych podchodzenie, maskowanie siê i obserwacjê.

PROTOKÓ£ PRÓBY NA STOPIEÑ WYWIADOWCY
Imiê i nazwisko

Data urodzenia

Stopieñ i data przyznania  

Posiadane sprawnoœci

Przydzia³ s³u¿bowy

A. Dopuszczenie do próby:
Stwierdzam spe³nienie “warunków dopuszczenia” i dopuszczam Druha ____________________________ do próby na stopieñ Wywiadowcy.
Pieczêæ
Podpis Dru¿ynowego
B. Próba.
Treœæ
Data
Wynik
Podpis
1. Wychowanie harcerskie



2. Wychowanie religijne



3. Wychowanie narodowe



4. Zaradnoœæ i uczynnoœæ



5. Wychowanie fizyczne



6. Przyrodoznawstwo



7. Wycieczki i obozy



8. Harce



Data rozpoczêcia próby		
Data zakoñczenia próby		
Stwierdzamy pomyœlne odbycie próby
Podpisy Komisji


ÆWIK
 Æ W I K

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO PRÓBY.

Do próby na stopieñ Æwika mo¿e byæ dopuszczony harcerz, który odpowiada nastêpuj¹cym warunkom:

a/	ukoñczy³ 14 lat, 
b/	ma 12 miesiêcy s³u¿by w stopniu wywiadowcy, 
c/	swoim zachowaniem wykaza³, ¿e stara siê ¿yæ zgodnie z Prawem harcerskim, 
d/	bra³ udzia³ w zbiórkach i pracach harcerskich, ca³odziennych lub d³u¿szych wycieczkach harcerskich oraz w dwóch obozach harcerskich, 
e/	wp³aca punktualnie op³aty organizacyjne - sk³adki, 
f/	posiada mundur harcerski i kompletn¹ wyprawê osobist¹ harcersk¹, 
g/	mówi stale po polsku wœród Polaków i dba o czystoœæ mowy polskiej oraz czyta ksi¹¿ki i pisma polskie, 
h/	czyta "Na Tropie" i ksi¹¿ki harcerskie, 
i/	prowadzi dzienniczek harcerski, 
j/	zdoby³ 8 sprawnoœci harcerskich, 
h/	posiada sprawnoœæ "Znawcy Ziemi Ojczystej" - ZZO III. 

B. PROGRAM PRÓBY.

Staraj¹cy siê o stopieñ æwika wyka¿e i¿ posiada poni¿sze wiadomoœci i umiejêtnoœci. 

1. Wychowanie harcerskie.
		Opowie na zbiórce zastêpu jak stosowaæ Prawo Harcerskie w ¿yciu codziennym. 
		Zna organizacjê swego hufca i chor¹gwi. 
		Zna nazwiska i ma adresy s³u¿bowe, w swoim dzienniczku, prze³o¿onych organizacyjnych, do komendanta chor¹gwi. 
		Zna krótk¹ historiê Harcerstwa i Skautingu. 
		U³o¿y program pracy zastêpu. 
		Przygotuje conajmniej jednego harcerza do próby na stopieñ wywiadowcy lub do próby na sprawnoœæ przydatn¹ na obozie. 
		Zna s³owa i melodie co najmniej 6 pieœni harcerskich i umie prowadziæ œpiew w zastêpie.
2. Wychowanie religijne. 
		Zna ¿yciorysy 2 œwiêtych, Polaków. 
		Zna polskie zwyczaje zwi¹zane ze Swiêtami Bo¿ego Narodzenia, Wielkiej Nocy i inne. 
		Zna s³owa i melodie co najmniej 6 pieœni religijnych polskich na wszystkie okresy roku koœcielnego.
3. Wychowanie narodowe.
		Opowie treœæ 2 przeczytanych ksi¹¿ek polskich. 
		Ma ogólne wiadomoœci o Polakach w kraju zamieszkania. 
		Narysuje mapê Polski, z granicami obecnymi i z 1939 r., g³ównymi rzekami i wiêkszymi miastami. 
		Wie jakie s¹ bogactwa mineralne w Polsce i wska¿e je na mapie. 
		Opowie o najwa¿niejszych wydarzeniach za czasów: W³adys³awa Jagie³³y, Kazimierza Jagielloñczyka, Zygmunta Augusta, Stefana Batorego i Jana Sobieskiego. 
		Wie kto to by³: Jan D³ugosz, Miko³aj Kopernik, Miko³aj Rej, Jan Kochanowski, Wit Stwosz. 
		Opisze kilka polskich zwyczajów ludowych, jak Œmigus-Dyngus, Do¿ynki, Zaduszki. 
		Zna s³owa i melodie co najmniej 6 pieœni ludowych i wojskowych.
4. Zaradnoœæ i uczynnoœæ
		Wykona drobne prace domowe. 
		Zrobi pracê okazow¹ dla zastêpu i dru¿yny.
		Wyka¿e siê sta³ym oszczêdzaniem pieniêdzy. Zorganizuje i wykona sam lub z innymi harcerzaml - dobry uczynek - prace dla organizacji spo³ecznej, lub osób potrzebuj¹cych pomocy, jednorazowo, lub pracê trwajac¹ przez pewien czas. Umie pos³ugiwaæ siê rozk³adami jazdy
5. 	Samarytanka
		Wyt³umaczy szkodliwoœæ u¿ywania tytoniu, alkoholu i narkotyków. 
		Zna sk³ad i u¿ytek apteczki zastêpu. 
		Banda¿uje sprawnie, banda¿em zwyk³ym i trójk¹tnym, ró¿ne czêœci cia³a. 
		Zna uk³ad g³ównych arterii i poka¿e jak tamowaæ krwotok z ¿y³ i têtnic. 
		Poka¿e co zrobiæ w wypadkach poparzenia, odmro¿enia, pora¿enia s³onecznego, pora¿enia pr¹dem elektrycznym, ud³awienia, uk¹szenia przez psa i ¿mijê i z³amania rêki lub nogi. 
		Poka¿e jak gasiæ ubranie na p³on¹cym, oraz jak nale¿y zachowaæ siê wobec palenia siê nafty, benzyny i innych materia³ów ³atwopalnych. 
		Zaimprowizuje noszê i przeniesie rannego sam lub z innym harcerzem.
6. Wychowanie fizyczne. 
		Wykona poprawnie poranne æwiczenia gimnastyczne i przeprowadzi je z zastêpem.
		 Biega, skoczy w dal z odbicia praw¹ i lew¹ nog¹. 
		Skoczy wzwy¿ z odbicia praw¹ i lew¹ nog¹ stylem no¿ycowym. 
		Rzuci pilk¹ palantow¹ praw¹ i lew¹ rêk¹. 
		Umie wzi¹æ udzia³ w zabawach i grach ruchowych: bie¿nych, rzutnych i skocznych, oraz umie przeprowadziæ je z zastêpem. 
		Przep³ynie stylem dowolnym podan¹ odlegloœæ. 
		Zna zasady bezpieczeñstwa k¹pieli.
7. Przyrodoznawstwo
		Zapozna³ siê i podpatrzy³ ¿ycie w jednym z nastêpuj¹cych œrodowisk przyrodniczych: góra, las, ³¹ka, rzeka, jezioro, brzeg morski i przedstawi kronikê przyrodnicz¹ na podstawie powy¿szych obserwacji. 
		Rozumie koniecznoœæ ochrony przyrody. 
		Wska¿e na mapie Polski gdzie znajduj¹ siê puszcze i rezerwaty przyrodnicze.
8. Terenoznawstwo
		Zorientuje mapê w terenie i oznaczy na niej swoje stanowisko, przy pomocy wspó³rzêdnych prostok¹tnych. 
		Czyta sprawnie mapê i potrafi siê ni¹ pos³ugiwaæ w terenie. 
		Poprowadzi wed³ug mapy do oznaczonego celu odleg³ego 2 - 3 km., mo¿liwie najkrótsz¹ drog¹. 
		Poprowadzi z kompasem, na prze³aj, oko³o 3/4 km. w oznaczonym kierunku lub na oznaczony k¹t kierunkowy, w terenie pofa³dowanym lub w lesie. 
		Wymierzy w terenie ró¿ne odlegoœci w³asnym krokiem. 
		Zrobi szkic drogi, biwaku, obozu itp. 
9. Wycieczki i obozy
		Wie z czego siê sk³ada i jak powinna byæ przechowywana wyprawa wycieczkowa i obozowa, osobista i zastêpu. 
		Przejdzie w dobrej formie 12-16 km. z obci¹¿eniem. 
		Wybierze miejsce i pokieruje prawid³owo rozstawieniem namiotu. 
		Wykona jedn¹ pracê pioniersk¹, spoœród nastêpuj¹cych; stó³, piwnicê, kuchniê polow¹, sta³¹, latrynê, bramê obozow¹ lub urz¹dzenia sportowe. 
		Umie obchodziæ siê z siekier¹ i pi³¹ przy œcinaniu drzewa, pi³owaniu i r¹baniu. 
		Naostrzy siekierê i pi³ê. 
		Ugotuje nad ogniem polowym lub kuchni polowej, obiad dla zastêpu, z³o¿ony z 2 potraw.
10. Harce.
		Poprowadzi zastêp marszem ubezpieconym 2-3 km. i ubezpieczy go na postoju. 
		Zna s³u¿bê obserwatora i czujki. 
		Zna s³u¿bê goñca. 
		Przejdzie z ustnym meldunkiem krokiem harcerskim 1 km. 
		Napisze krótki meldunek. 
		Prawid³owo ustawi stacjê, sygnalizacyjn¹ w terenie i nada oraz odbierze depeszê alfabetem Morse’a tarczami i œwiat³em. 
		Zna gry terenowe i umie przeprowadziæ je z zastêpem. 
		Umie prowadziæ zastêp lub patrol na biegu harcerskim.

PROTOKÓ£ PRÓBY NA STOPIEÑ ÆWIKA
Imiê i nazwisko

Data urodzenia

Stopieñ i data przyznania  

Posiadane sprawnoœci

Przydzia³ s³u¿bowy

A. Dopuszczenie do próby:
Stwierdzam spe³nienie “warunków dopuszczenia” i dopuszczam Druha do próby na stopieñ Æwika.
Pieczêæ
Podpis Dru¿ynowego
B. Próba.
Treœæ
Data
Wynik
Podpis
1. Wychowanie harcerskie



2. Wychowanie religijne



3. Wychowanie narodowe



4. Zaradnoœæ i uczynnoœæ



5. Samarytanka



6. Wychowanie fizyczne



7. Przyrodoznawstwo



8. Terenoznawstwo



9. Wycieczki i obozy



10. Harce



Data rozpoczêcia próby		
Data zakoñczenia próby		
Stwierdzamy pomyœlne odbycie próby
Podpisy Komisji



