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MŁODZIK 

A. WARUNKI  DOPUSZCZENIA  DO PRÓBY 

Do próby na stopień młodzika może być dopuszczony chłopiec, który 
odpowiada następuj cym warunkom: 
a. Ukończył lat 11. 
b. Posiada 3 gwiazdki zuchowe lub 6 miesięcy próbnej służby w 

drużynie harcerzy albo ma 15 lat oraz 3 miesi ce próbnej służby w 
drużynie wędrowników. 

c. Swoim zachowaniem pokazał, ze stara się być harcerzem. 
d. Brał udział w zbiórkach, oraz w jednej wycieczce harcerskiej. 
e. Wpłaca opłaty organizacyjne - składki. 
f. Mówi po polsku na zbiórkach i w domu. 

B. PROGRAM PRÓBY 

Staraj cy się o stopień młodzika wykaże, że posiada poniższe 
wiadomo ci i umiejętno ci: 

1. Wychowanie harcerskie 
• Umie na pamięć Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie oraz rozumie ich 

znaczenie. 
• Wie co znaczy i do czego zobowi zuje go hasło Czuwaj! 
• Zna ukłon harcerski i skautowy. 
• Zna oznaki Z.H.P., lilię i krzyż. 
• Wie jak wygl da przepisowy mundur harcerza. 
• Zna godło i zawołanie zastępu. 
• Zna nazwisko i adres zastępowego i drużynowego. 
• Umie piewać w zespole "Wszystko co nasze". 

2. Wychowanie religijne. 
• Umie pacierz po polsku: Ojcze nasz, Zdrowa  Mario i (w zespole) 

Wierzę w Boga. 
• Umie brać udział we Mszy w., odprawianej w języku polskim. 
• Umie piewać w zespole "Boże co  Polskę". 

3. Wychowanie narodowe. 
• Zna godło niepodległej Polski. 
• Umie się zachować przy oddawaniu czci sztandarowi. 
• Umie spiewać w zespole hymn narodowy „Jeszcze Polska nie 

zginęła”. 
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• Na mapie Polski, na której s  oznaczone obecne granice państwa, 
linie rzek i punkty miast, poda nazwy i poprawnie wskaże: 

o polskie morze i polskie góry, 
o kolejne polskie stolice, 
o 3 glówne rzeki, 
o 3 porty polskie oraz miasta Łódź, Poznań, Wrocław, 

Zakopane. 
• Opowie jedn  z legend zwi zanych z powstaniem państwa polskiego. 
• Opowie o Chrzcie Polski i wie kim byli więci: Wojciech, Stanisław 

biskup, Kinga. 
• Wie co upamiętniaj  więta narodowe (3 maj, 11 listopad, 15 

sierpień).  
• Wie o bitwach pod Grunwaldem i pod Wiedniem, zna ich daty. 

4. Zaradność i uczynność. 
• Umie dbać o czysto ć ciała, ubrania i obuwia. 
• Umie posłać łóżko i trzyma swoje rzeczy w porz dku. 
• Umie zachować się w razie przemoknięcia i przemoczenia nóg. 
• Rozumie niebezpieczeństwo zanieczyszczenia rany. 
• Zna adres najbliższej przychodni lekarskiej lub szpitala.  
• Wie jak zaalarmować policję, straż pożarn  i pogotowie ratunkowe. 
• Wykaże się dobrymi uczynkami. 

5. Wychowanie fizyczne. 
Umie biegać w terenie z naturalnymi przeszkodami, wykaże że umie 
skakać w dal i wzwyż. Umie wzi ć udział w zabawach i grach 
ruchowych: bieżnych, rzutnych i skocznych. 

6. Przyrodoznawstwo. 
Uda głos ptaka lub zwierzęcia będ cego godłem jego zastępu, 
względnie które sam wybrał, oraz opowie w jakim rodowisku żyje, 
czym się żywi, jakich ma nieprzyjaciół i jak  posiada warto ć dla 
otoczenia.  

7. Wycieczki. 
• Umie ubrać się na wycieczkę stosownie do pory roku. 
• Umie spakować plecak na wycieczkę. 
• Umie posłużyć się kompasem i nazwie osiem jego kierunków. 
• Umie zwi zać na linie następuj ce węzły: płaski, tkacki, rybacki, pętlę 

nie zaci gaj c  się i skrót liny. 
• Umie prawidłowo obchodzić się z nożem, toporkiem i łopatk , oraz 

zna zasady bezpieczeństwa przy ich używaniu. 
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• Zna przepisy i znaki ruchu ulicznego i drogowego. 

8. Harce. 
• Zna musztrę jednostki, oraz umie zachować się na zbiórkach 

harcerskich i w terenie. 
• Umie posługiwać się w terenie znakami indyjskimi oraz najprostszymi 

znakami r k i gwizdkiem.  
• Przejdzie wyznaczon  drog  około 1/2 km. z ustnym zleceniem 

złożonym z 10-12 wyrazów i poprawnie powtórzy zlecenie. 
• Wykaże redni  sprawno ć w łatwych grach terenowych, ćwicz cych 

wzrok i słuch. 
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Protokół próby na stopień młodzika 
 

Imię i nazwisko: ___________________________________________________________ 

Data urodzenia: ___________________________________________________________ 

Stopień zuchowy:   ___________________________________________________________ 

Data wst pienia do drużyny: ___________________________________________________ 

Przydział służbowy: ____________________________   Hufiec   _______________________ 
 
 
A.  DOPUSZCZENIE DO PRÓBY: 

Stwierdzam spełnienie warunków dopuszczenia i dopuszczam  

Druha:_______________________________________ do próby na stopień młodzika. 

 

                                                           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    

8. Harce    

Data rozpoczęcia próby: __________________ Data zakończenia próby: ________________ 

 

Stwierdzamy  pomy lne odbycie próby:                       Podpisy  Komisjii 

Rozkaz:               L __________    

Data przyznania:      __________       

 
 
 
 


