
WYMAGANIA NA STOPIEŃ MŁODZIKA 

Imię i nazwisko: Zastęp: 

ZADANIA ZATWIERDZANE PRZEZ DRUŻYNOWEGO LUB PRZYBOCZNYCH PODPIS 

1. Stara się zasłużyć na miano dobrego harcerza. Z szacunkiem odnosi się do innych, chętnie 
niesie pomoc.  

 

2. W mundurze wygląda schludnie i dba o jego honor. Dba o higienę osobistą.  

3. Regularnie uczestniczy w życiu drużyny i zastępu. Jego nieobecności są usprawiedliwione. Nie 
zalega z płatnością składek członkowskich. 

 

ZADANIA ZATWIERDZANE PRZEZ ZASTĘPOWEGO PODPIS 

4. Kompletuje ekwipunek harcerski i turystyczny. Posiada wyposażoną ładownicę i regularnie z 
niej korzysta. Na obowiązkowe wyposażenie składają się: nóż, rozpałka, zapałki zabezpieczone 
przed wilgocią, 2 metry linki, igła, nitka, agrafka, plastry, notes i ołówek. 

 

5. Prowadzi notatnik harcerski.  

6. Wie, jak ubrać się na wędrówkę, biorąc pod uwagę warunki pogodowe.  

7. Był na dwóch wędrówkach oraz na jednym biwaku. Umiejętnie się na nie spakował. Wie, jak 
bezpiecznie poruszać się po drogach. 

 

8. Poprawnie posłuży się mapą i kompasem lub busolą.  

9. Zna podstawowe znaki patrolowe, poprawnie się nimi posłuży.  

10. Narysuje plan swojego domu/obozu.  

11. Zmierzy wysokość drzewa oraz szerokość rzeki.  

12. Rozbije samodzielnie namiot turystyczny.  

13. Sprawnie i bezpiecznie posłuży się narzędziami pionierskimi.  

14. Rozpali ognisko z zachowaniem reguł bezpieczeństwa, zagasi je oraz odpowiednio zamaskuje. 
Wie, gdzie można bezpiecznie rozpalić ogień. 

 

15. Zna obowiązki i prawa wartownika oraz strażnika ognia.  

16. Skutecznie przywiąże linę do jakiegoś przedmiotu (np. w celu rozwieszenia prania), trwale 
połączy dwie liny, zawiąże węzeł ratowniczy. 

 

17. Potrafi zaradzić na niewielkie skaleczenie, oparzenie, zabandażować ranę, usztywnić złamaną 
rękę lub nogę w warunkach polowych. 

 

18. Zna numery alarmowe oraz umie z ich użyciem wezwać pomoc.  

19. Poprawnie napisze, zaadresuje i wyśle list oraz list elektroniczny.   

20. Zna podstawowe szyfry, takie jak alfabet Morse’a, czekoladka, gaderypoluki, kalinowebuty. 
Posłuży się nimi, zapisując i odczytując krótką wiadomość. 

 

21. Poprawnie wykonuje musztrę pojedynczego harcerza. Sprawnie staje na zbiórkę, 
odpowiednio zachowuje się w szyku – w szczególności w czasie apelu oraz przemarszu.  

 

22. Zna oznaczenia stopni i funkcji w drużynie. Wie, kto pełni te funkcje. Wie, jaka jest pełna 
nazwa drużyny i jakie są zastępy w drużynie. 

 

23. Zna na pamięć Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie.  

24. Zaśpiewa hymn drużyny, hymn harcerski, modlitwę harcerską oraz Idziemy w jasną. Zna 
pieśni obrzędowe i wie, kiedy się je śpiewa. 

 



25. Zna podstawowe piosenki harcerskie, takie jak: Szara lilijka, Bieszczadzki trakt, Ballada 
rajdowa, Hej przyjaciele. 

 

26. Zna symbolikę lilijki, krzyża harcerskiego oraz podwiniętych rękawów w mundurze. Wie, do 
czego zobowiązuje hasło Czuwaj! 

 

27. Wie, kto i kiedy stworzył skauting oraz harcerstwo. Zna biogramy ich twórców. Wie, czym były 
Szare Szeregi i wymieni ich 3 członków. Wie, kiedy powstała drużyna. 

 

28. Wie, kiedy miały miejsce następujące wydarzenia: chrzest Polski, koronacja Bolesława 
Chrobrego, bitwa pod Grunwaldem, odzyskanie przez Polskę niepodległości, początek i koniec II 
wojny światowej. Umie pokrótce opisać znaczenie tych wydarzeń. Umie wskazać przynajmniej 
dwa inne ważne wydarzenia z historii Polski i pokrótce o nich opowiedzieć. 

 

29. Zna symbole narodowe i ich historię. Zachowuje się godnie w czasie śpiewania hymnów oraz 
w obecności flagi i sztandarów. 

 

30. Rozpozna 6 gatunków drzew oraz 4 tropy zwierząt.  

31. Zdobędzie cztery sprawności jednogwiazdkowe oraz jedną sprawność dwugwiazdkową.  

32. Przeczyta dwie książki o tematyce harcerskiej, o jednej z nich opowie na forum zastępu.  

ZADANIA ZATWIERDZANE PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PODPIS 

33. Pomaga rodzicom w obowiązkach domowych.  

34. Stara się odpowiednio wypełniać swoje obowiązki szkolne.   

 
P O U C Z E N I E 

 
Po realizacji co najmniej 75% zadań (26 punktów) harcerz dopuszczany jest do biegu na stopień młodzika. Bieg w sposób wyrywkowy 
sprawdza znajomość technik harcerskich oraz podstawowej wiedzy harcerskiej i ogólnej, przy czym może on wykraczać poza zakres 
wymagań stawianych w niniejszej karcie. Ostateczną decyzję w zakresie dopuszczenia do biegu podejmuje Drużynowy. 

Realizacja zadań nr 4-32 może być zatwierdzana osobiście przez zastępowego. Konieczna jest faktyczna realizacja poleceń zawartych w 
niniejszej karcie, bezpośrednio w obecności zastępowego lub w sposób zapewniający należyte udowodnienie tego faktu. Zabrania się 
zatwierdzania przez zastępowego realizacji zadań bez osobistego przekonania się o wypełnianiu przez harcerza stawianych mu 
wymagań. Osobom pełniącym funkcję zastępowego zatwierdzić realizację zadania może jedynie inny członek drużyny wyższy funkcją 
lub stopniem.  

W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do poprawnej realizacji zatwierdzonego już zadania możliwa jest weryfikacja 
posiadanych umiejętności lub wiedzy przez Drużynowego lub przybocznych. 
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