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 Sprawność Stulecia 

Odzyskania 

Niepodległości Polski 
  

Harcerz  
 

1. Wie o warunkach życia pod zaborami i wykaże się 

znajomością wydarzeń prowadzących do odzyskania 

niepodległości w 1918 r. 

2. Zna główne wydarzenia w procesie utrwalenia 

niepodległości oraz ochrony terytorium Polski i 

konsolidacji granic II Rzeczypospolitej w pierwszych 

latach po Jej odzyskaniu. 

3. Opowie o czołowych postaciach okresu walk o 

odzyskanie niepodległości i utrwalenia granic II 

Rzeczypospolitej. 

4. Zapozna się z życiorysem wybranego przez siebie 

działacza niepodległościowego (polityka, wojskowego 

lub społecznika) lub życiorysem swojego przodka, 

który brał udział w walkach o niepodległość. 

5. Opowie o wymarszu I Kompanii Kadrowej z 

Oleandrów, Legionach, Orlętach Lwowskich, wojnie 

polsko-bolszewickiej i o Traktacie Wersalskim. 

6. Założy album, sam lub w zespole, w którym krótko 

opisze i zilustruje główne wydarzenia oraz narysuje 

mapę Polski po konsolidacji granic. 

7. Wie, jaką rolę odegrało harcerstwo w okresie walki i 

utrwalania granic II Rzeczypospolitej. 

8. Zna i zaśpiewa w zespole co najmniej 3 piosenki z tego 

okresu, w tym przynajmniej jedną piosenkę harcerską. 

9. Uczestniczył w obchodach stulecia niepodległości na 

terenie drużyny, hufca lub chorągwi. 

ZHP  

Chorągiew Harcerzy w .............................................................. 

Hufiec   ................................................................ 

Drużyna  ................................................................ 

KARTA PRÓBY NA SPRAWNOŚĆ 
 

Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski 

 

Dopuszczam druha ...............................................................do próby. 

Wyznaczam termin ukończenia próby do dnia..................................... 

Czuwaj! 

             ................................................                     
                       Podpis rzeczoznawcy        

Data .............................. 

Próba 
 

Zadanie Data Ocena Podpis Instruktora 

1. Wie o warunkach życia pod zaborami 

i o odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 
   

2. Zna główne wydarzenia utrwalenia 

niepodległości oraz ochrony Polski. 
   

3. Opowie o czołowych postaciach 

okresu walk o niepodległość II RP. 
   

4. Zapozna się z życiorysem działacza 

w walkach o niepodległość. 
   

5. Opowie o wymarszu I Kompanii 

Kadrowej z Oleandrów, Legionach itd. 

   

6. Założy album, w którym opisze i 

zilustruje główne wydarzenia itd.   

   

7. Wie, jaką rolę odegrało harcerstwo w 

okresie walki i utrwalania granic II RP. 

   

8. Zna i zaśpiewa 3 piosenki z tego 

okresu, w tym piosenkę harcerską. 
   

9. Uczestniczył w obchodach stulecia 

niepodległości na terenie drużyny itd. 
   

 

Sprawność przyznano Rozkazem Hufca  z dnia.................... 
 

............................................................................................... Podpis hufcowego        
 

Data .............................. 


