WYWIADOWCA
A. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO PRÓBY.
Do próby na stopień wywiadowcy może być dopuszczony harcerz, który
odpowiada następuj cym warunkom:
a. Ukończył lat 12.
b. Zaliczył 6 miesięcy służby w stopniu młodzika lub 6 miesięcy próbnej
służby w drużynie harcerskiej.
c. Wykazał swoim zachowaniem, że stara się żyć zgodnie z Prawem
Harcerskim.
d. Brał udział w zbiórkach i pracach harcerskich, w wycieczkach
harcerskich i był na obozie harcerskim.
e. Wpłaca punktualnie opłaty organizacyjne - składki.
f. Posiada mundur harcerski i najważniejsze czę ci wyprawy
harcerskiej.
g. Mówi po polsku w ród Polaków oraz czyta ksi żki i pisma polskie.
h. Czyta "Na Tropie" i ksi żki harcerskie.
i. Prowadzi dzienniczek harcerski.
j. Posiada conajmjniej 3 sprawno ci harcerskie.
B. PROGRAM PRÓBY
Staraj cy się o stopień wywiadowcy wykaże iż posiada poniższe
wiadomo ci i umiejętno ci:
1. Wychowanie harcerskie.
• Umie na pamięć Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie oraz rozumie ich
znaczenie.
• Zna wszystkie oznaki harcerskie.
• Zna organizację drużyny i szczepu.
• Zna nazwiska i ma adresy przełożonych harcerskich, do hufcowego
wł cznie.
• Zna krótk historię Harcerstwa i drużyny.
• Wie kto i kiedy założył Skauting.
• Umie piewać w zespole co najmniej 6 pie ni harcerskich.
2.
•
•
•
•

Wychowanie religijne.
Zna przykazania Boże oraz główne prawdy wiary.
Umie służyć do Mszy w.
Wie kto jest Papieżem i Prymasem Polski.
Opowie o życiu swego w. patrona, lub patrona młodzieży polskiej,
w. Stanisława Kostki.
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•

Umie piewać w zespole co najmniej 6 polskich pie ni religijnych.

3. Wychowanie narodowe.
• Opowie ogóln tre ć wybranej ksi żki polskiej.
• Wie ilu Polaków mieszka w Polsce i gdzie s główne skupiska
Polaków poza Krajem.
• Zna życiorys patrona drużyny.
• Na mapie, która ma oznaczone granice państwa z różnych okresów,
poprawnie wskaże:
o granice Polski z 1000 r., 1582 r., 1938 r. i obecne,
o obecnych s siadów Polski,
o krainy geograficzne Polski, opisuj c ogólnie ich krajobraz,
o główne miasta nawi zuj c do krain geograficznych, oraz
Wilno i Lwów.
• Opowie o najważniejszych wydarzeniach za czasów królów:
Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Władysława
Łokietka i Kazimierza Wielkiego.
• Wie dlaczego Kraków stał się stolic Polski i zna niektóre jego
zabytki.
• Opowie o przybyciu Krzyżaków do Polski, o królowej Jadwidze i
pierwszej unii Polski z Litw , o bitwie pod Grunwaldem.
• Umie za piewać w zespole co najmniej 6 piosenek ludowych i
wojskowych.
4.
•
•
•
•
•
•
•

Zaradność i uczynność.
Wykaże się dobrymi uczynkami, zapisanymi w dzienniczku.
Umie sprz tać i jest uczynny w domu.
Wypierze skarpetki, chustki do nosa, ręcznik i bieliznę osobist .
Umie zachować się w razie przeziębienia, zatrucia nie wieżym
pokarmem, bólu brzucha, głowy lub zęba.
Opatrzy fikcyjn ranę i założy bandaż zwykły i trójk tny.
Wie co robić w wypadku krwotoku z nosa, zaprószenia oka,
poparzenia, stłuczenia i uk szenia przez owady, wie jak usun ć
drzazgę.
Rozumie szkodliwo ć używania tytoniu, alkoholu i narkotyków.

5. Wychowanie fizyczne.
• Wykona kilka podstawowych ćwiczeń gimnastycznych odpowiednich
do wieku.
• Przebiegnie w sztafecie.
• W skoku w dal i wzwyż umie odbić się praw i lew nog .
• Rzuci piłk palantow do celu, praw i lew ręk .
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•
•
•

Umie wzi ć udział w zabawach i grach ruchowych: bieżnych,
rzutnych i skocznych.
Przepłynie stylem dowolnym podan odległo ć.
Rozumie zasady bezpieczeństwa k pieli.

6. Przyrodoznawstwo.
• Rozpozna 6 pospolitych drzew i krzewów oraz zna ich polskie nazwy.
• Rozpozna 6 pospolitych ptaków oraz zna ich zwyczaje i polskie
nazwy.
• Rozpozna 4 dzikie zwierzęta żyj ce w Polsce i w kraju zamieszkania
oraz zna ich zwyczaje i polskie nazwy
• Wie co to jest ochrona przyrody i wie dlaczego i jak należy chronić
ptaki.
7. Wycieczki i obozy.
• Umie prawidłowo pakować osobisty ekwipunek na wycieczkę i na
obóz.
• Przejdzie w dobrej formie 10-12 km. z obci żeniem.
• Umie wzi ć udział w ustawieniu namiotu i składaniu do transportu,
oraz wie jak się z nim obchodzić.
• Oznaczy w terenie strony wiata, według kompasu oraz zna różne
sposoby oznaczania północy.
• Wie jak zachować się w terenie, w razie zbł dzenia.
• Narysuje 10 ważniejszych znaków topograficznych.
• Narysuje prosty szkic z przebytej łatwej drogi, około 1/2 km. w skali
1:5.000.
• Umie wi zać następuj ce węzły: pętlę zaci gaj c się, więzienny,
ratowniczy zwykły lub tatrzański, ósemkę pioniersk
oraz
zakończenie liny.
• Wykona dół na mieci i latrynę.
• Wykona jaki użyteczny przedmiot z drzewa, używaj c prawidłowo
piły i toporka.
• Ugotuje na ogniu polowym jedn prost potrawę, szybko zgasi ogień
i zatrze jego lady.
8. Harce.
• Zna musztrę zwart zastępu i drużyny.
• Umie zachować się w szyku patrolowym i w miejscu ubezpieczonym
zastępu.
• Przeniesie ustny meldunek, złożony z 10-15 wyrazów, do miejsca
odległego około 1/2 km., pokonywuj c kilka przeszkód terenowych.
• Poda i odbierze depesze z 8 do 12 wyrazów, alfabetem Morsa,
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chor giewkami lub tarczami.
Wykaże znajomo ć gier terenowych, ćwicz cych podchodzenie,
maskowanie się, obserwację.
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Protokół próby na stopień wywiadowcy
Imię i nazwisko:

___________________________________________________________

Data urodzenia:

___________________________________________________________

Stopień i data przyznania:

___________________________________________________

Posiadane sprawno ci harcerskie:

_____________________________________________

___________________________________________________________________________
Przydział służbowy: ____________________________ Hufiec _______________________
A.

DOPUSZCZENIE DO PRÓBY:

Stwierdzam spełnienie warunków dopuszczenia i dopuszczam
Druha:___________________________________________ do próby na stopień wywiadowcy.
Pieczęć

__________________
Podpis Drużynowego

B.

PRÓBA:
TRE Ć

DATA

WYNIK

PODPIS

1. Wychowanie harcerskie
2. Wychowanie religijne
3. Wychowanie narodowe
4. Zaradno ć i uczynno ć
5. Wychowanie fizyczne
6. Przyrodoznawstwo
7. Wycieczki i obozy
8. Harce
Data rozpoczęcia próby: __________________ Data zakończenia próby: ________________
Stwierdzamy pomy lne odbycie próby:
Rozkaz:
Data przyznania:

Podpisy Komisjii

L __________
__________
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