
WYMAGANIA NA STOPIEŃ WYWIADOWCY 

Imię i nazwisko: Zastęp: 

ZADANIA ZATWIERDZANE PRZEZ DRUŻYNOWEGO LUB PRZYBOCZNYCH PODPIS 

1. Nieustannie stara się być dobrym harcerzem. Jest pożyteczny dla swojego zastępu, drużyny i 
otoczenia. 

 

2. W mundurze prezentuje się nienagannie.   

3. Jest gotowy na każde wezwanie, bierze aktywny udział w życiu drużyny. Jego nieobecności 
zawsze są dobrze usprawiedliwione. Składki członkowskie wpłaca w terminie. 

 

4. Zdaje sobie sprawę ze swoich wad, stara się je eliminować.  

ZADANIA ZATWIERDZANE PRZEZ ZASTĘPOWEGO PODPIS 

5. Skompletuje ekwipunek harcerski i turystyczny.  

6. Aktywnie prowadzi notatnik harcerski oraz, jeżeli pełni funkcję zastępowego, dziennik zastępu.  

7. Ułoży plan zbiórki zastępu i ją przeprowadzi.  

8. Poprowadzi w czasie zbiórki drużyny jedną większą lub kilka mniejszych gier lub zabaw 
ruchowych. 

 

9. Aktywnie uczestniczy w wędrówkach, odpowiednio się do nich przygotowując. Zawsze 
przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas przemieszczania się. 

 

10. Umiejętnie zaplanuje podróż, korzystając z rozkładów jazdy środków komunikacji 
publicznej. 

 

11. Wyznaczy strony świata bez kompasu i busoli. Poprawnie posłuży się kompasem oraz busolą. 
Zmierzy odległość na mapie. 

 

12. Przejdzie jeden kilometr „na azymut”.  

13. Zna różnorodne znaki patrolowe, poprawnie się nimi posłuży.  

14. Poprawnie i zrozumiale sporządzi szkic drogi z marszu. Przejdzie po drodze wedle szkicu 
sporządzonego przez inną osobę.  

 

15. Pokieruje rozbiciem namiotu dziesięcioosobowego.  

16. Zaplanuje pionierkę zastępu w namiocie i pokieruje jej wykonaniem lub zaplanuje i wykona 
większe urządzenie obozowe.  

 

17. Razem z zastępem przygotuje skrzynię zastępu do obozu (uzupełni wyposażenie, naprawi 
uszkodzone narzędzia, uprzątnie śmieci). 

 

18. Rozpali ognisko w niesprzyjających warunkach. Z ogniem zawsze postępuje odpowiedzialnie.  

19. Zbuduje funkcjonalną kuchnię polową i ugotuje na niej pożywny posiłek.  

20. Zawiąże 6 różnych węzłów, potrafi je wykorzystać w praktyce.   

21. Umiejętnie posługuje się bandażem. Potrafi zaradzić na skaleczenie, oparzenie, odmrożenie. 
Wie, jak pomóc w razie omdlenia, utraty przytomności, nagłego zatrzymania krążenia.  

 

22. Zbuduje nosze i przeniesie za ich pomocą osobę na niewielką odległość. Skompletuje 
apteczkę osobistą lub zastępu. 

 

23. Napisze, zaadresuje i wyśle list polecony lub paczkę.   

24. Nada oraz odbierze krótką wiadomość zaszyfrowaną alfabetem Morse’a. Zaszyfruje i 
odszyfruje krótką wiadomość za pomocą nietypowego szyfru.  

 



25. Poprawnie posłuży się telefonem polowym oraz centralką.   

26. Musztrę pojedynczego harcerza wykonuje bez zarzutów. Poprawnie wykonuje musztrę w 
poczcie sztandarowym. 

 

27. Przeprowadzi musztrę zastępu oraz zamelduje go na apelu drużyny.  

28. Zna na pamięć Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie, rozumie ich znaczenie.   

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

 

30. Zna i aktywnie śpiewa piosenki harcerskie popularne w drużynie.   

31. Zna strukturę organizacyjną ZHR oraz oznaczenia najważniejszych funkcji w obrębie 
Organizacji Harcerzy ZHR oraz na szczeblu naczelnictwa. 

 

32. Wie, do jakiego hufca (związku drużyn) i chorągwi oraz do jakiego obwodu i okręgu należy 
drużyna. 

 

33. Zna okoliczności powstania harcerstwa w Polsce. Potrafi rozwinąć skrót KIHAM, wie co to był 
za ruch i kiedy funkcjonował. Wie, kiedy i w jakich okolicznościach powstał ZHR. Wymieni 
minimum trzech byłych drużynowych. 

 

34. Wie, kiedy miały miejsce następujące wydarzenia: rozbicie dzielnicowe, hołd pruski, rozbiory, 
bitwa warszawska, powstanie warszawskie, transformacja ustrojowa. Umie pokrótce opisać 
znaczenie tych wydarzeń. Potrafi wymienić dwa inne ważne wydarzenia z historii Polski i krótko 
je opisać. 

 

35. Wskaże na mapie Polski główne miasta, rzeki i pasma górskie oraz 3 najwyższe szczyty Korony 
Gór Polskich. Wymieni sąsiadów Polski i ich stolice.  

 

36. Rozpozna 10 gatunków drzew oraz 6 tropów zwierząt.  

37. Dba o swoją sprawność fizyczną. Umie pływać.   

38. Był na co najmniej dwóch obozach i jednym zimowisku.  

39. Zdobędzie cztery kolejne sprawności dwugwiazdkowe oraz jedną sprawność trzygwiazdkową.   

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

 

ZADANIA ZATWIERDZANE PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PODPIS 

41. Ma stały przydział obowiązków domowych, z których sumiennie się wywiązuje.  

42. Poważnie traktuje swoje obowiązki szkolne, nie zaniedbuje ich.  

 
P O U C Z E N I E 

Po realizacji 75% zadań (32 punkty) harcerz dopuszczany jest do biegu na stopień wywiadowcy. 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 5-40 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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