
* Płomień 

Umie ułożyć i rozpalić ognisko. 

Potrafi umiejętnie podkładać drwa lub gałęzie, regulując wysokość płomienia i ograniczając 
iskrzenie. 

Umie zatrzeć ślady ogniska po jego całkowitym wygaszeniu. 

Potrafi obchodzić się z ogniem ostrożnie. Umie posługiwać się podstawowym sprzętem 
gaśniczym oraz wezwać straż pożarną. 

 

** Strażnik Ognia 

Potrafi ułożyć i rozpalić różne typy ognisk, takie jak ognisko do gotowania, do podtrzymania 
żaru, do oświetlenia kręgu, stos na mokry teren. 

Umie podtrzymywać ogień odpowiednio do potrzeb i sytuacji. Zna zasady zachowania w 
kręgu ogniskowym. 

Potrafi przygotować drewno przed ogniskiem: porąbać lub połamać odpowiedni zapas i 
przygotować rozpałkę odpowiednią do warunków. 

Umie zabezpieczyć przybory do rozpalania ognia przed deszczem i wilgocią. 

Potrafi rozpoznać i opatrzyć oparzenia różnych stopni, posiada sprawność *Higienisty ze 
ścieżki „Samarytanka”. 

 

*** Ogniowiec 

Umie rozpalić ogień w niesprzyjających warunkach (np. w ulewnym deszczu, przy silnym 
wietrze lub w głębokim śniegu). 

Potrafi rozpalić ogień bez zapałek, samodzielnie wykonanym narzędziem (np. łukiem 
ogniowym lub własnoręcznie zrobionym krzesiwem). 

Umie wykorzystać specyficzne cechy różnych rodzajów i gatunków drewna do rozpalania i 
podtrzymywania ognia. 

Potrafi przygotować pochodnię, która będzie płonęła 2 godziny. 

Umie posłużyć się kilkoma rodzajami podręcznych środków gaśniczych, w tym gaśnicami 
różnych typów. Wie, jakie środki gaśnicze stosować w różnych sytuacjach. 

 

* Obserwator 

Umie posłużyć się mapą papierową (tj. zorientować ją i odczytać), żeby trafić za dnia do 
wyznaczonego miejsca. 

Potrafi wyznaczyć kierunki świata według busoli, słońca (w dzień) i gwiazd (w nocy). 

Umie ocenić przebytą odległość, mierząc ją krokami. 

 



** Terenoznawca 

Potrafi w dzień i w nocy odnaleźć się na mapie w nieznanym terenie według ukształtowania 
terenu i przedmiotów terenowych (np. skrzyżowań, budowli, cieków wodnych). 

Umie zmierzyć odległość na mapie i trafnie ocenić odległość „na oko” w terenie. 

Potrafi nanieść na mapę trasę wędrówki, narysować szkic terenu i przebytej drogi. 

Umie zapamiętać trasę zaznaczoną na mapie, a następnie bez pomocy mapy ją pokonać. 

 

* Higienista 

Potrafi opatrzyć drobne zranienie, oparzenie i lekki uraz. 

Umie ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. 

Zna numery alarmowe i potrafi wezwać pomoc w różnych sytuacjach. 

 

** Sanitariusz 

Umie zaradzić w sytuacji wyziębienia, udaru cieplnego, omdlenia i oparzeń. 

Potrafi zaradzić w przypadku urazu kończyny (np. skręcenie lub złamanie), a w razie 
konieczności umie ją unieruchomić przy pomocy improwizowanego sprzętu. 

Umie poprawnie przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. 

Potrafi skompletować apteczkę zastępu na całodniową wycieczkę i korzystać z jej zawartości. 

 

* Łącznik 

Umie bezbłędnie zapamiętać i przenieść wiadomość ustną złożoną z kilkunastu słów. 

Potrafi zaszyfrować i odczytać wiadomość trzema różnymi szyframi. 

 

** Sygnalista 

Umie nadać i odebrać wiadomość zakodowaną alfabetem Morse’a przy pomocy 
chorągiewek, sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych. Umie wykonać prowizoryczny 
sygnalizacyjny (np. chorągiewkę lub pochodnię). 

Potrafi zakodować i rozkodować wiadomość przy pomocy alfabetu Morse’a. 

Umie obsługiwać radiotelefon lub telefon polowy. 

Potrafi wymyślić własny szyfr i nauczyć go kolegów. 

 

* Biwakowicz 

Umie dobrze spakować się na biwak. 



Potrafi rozbić namiot turystyczny. 

Umie zapewnić sobie komfort cieplny podczas biwakowania, m.in. poprzez odpowiednią 
izolację od ziemi, wybór śpiwora dopasowanego do temperatury. 

Potrafi zbudować kuchnię polową i zagotować na niej wodę. 

 

* Lekka Stopa 

Umie poruszać się bezszelestnie w różnych warunkach terenowych. 

Potrafi sprawnie pokonać różne przeszkody (np. wejść na drzewo, przeskoczyć rów o 
szerokości 1,5 m, przejść przez ogrodzenie). 

Umie zapamiętać przebytą drogę i samodzielnie nią powrócić. 

 

** Tropiciel 

Potrafi zamaskować się w terenie tak, by pozostać niezauważonym. 

Potrafi posprzątać i zamaskować miejsce odpoczynku lub biwaku, by nie zostawić po sobie 
śladów. 

Bezbłędnie rozpoznaje znaki patrolowe stosowane w drużynie, umie je wykorzystać do 
oznakowania trasy. 

Potrafi z pamięci wykonać szkic przebytej trasy i opisać wygląd napotkanych osób. 

Na podstawie śladów ludzkiej bytności umie wywnioskować możliwie dużo informacji (np. 
kierunek marszu i szacunkową liczbę osób lub czas biwaku i działania jego uczestników). 

 

* Majster 

Potrafi wykonać element wyposażenia pokoju, mieszkania lub namiotu (np. świecznik, 
przybornik, pudełko). 

Umie zorganizować miejsce do wygodne majsterkowania, dbając o porządek i 
bezpieczeństwo 

 

** Technik 

Umie wykonać praktyczny mebel (np. stołek lub stojak na proporce) lub naprawić 
uszkodzony przedmiot. 

Potrafi posługiwać się narzędziami ręcznymi oraz elektronarzędziami z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa pracy. 

Umie zastosować różne rodzaje połączeń mechanicznych (np. zbijanie, skręcanie i sklejanie). 

Potrafi naostrzyć nóż i naoliwić zamek lub kłódkę. 

 



* Kuchcik 

Umie przygotować potrawę na ciepło, taką jak jajecznica na boczku, naleśniki lub jajko 
sadzone z ziemniakami. 

Potrafi nakryć do stołu i podać potrawę w estetycznej formie (w warunkach domowych lub 
polowych). 

 

** Kucharz 

Umie przyrządzić smaczny, trzydaniowy posiłek dla 4–6 osób (np. rodziny lub zastępu). 

Rozpoznaje i potrafi korzystać w swoich potrawach z podstawowych przypraw. 

 

* Eksperymentator 

Umie przeprowadzić ciekawy eksperyment naukowy i pokazać go kolegom (np. harcerzom z 
zastępu). 

 

** Fizyk 

Potrafi w eksperymencie zademonstrować jedno z praw fizycznych (np. prawo Archimedesa, 
zasadę zachowania pędu lub wytwarzanie pola magnetycznego przez prąd elektryczny). 

Umie podać praktyczne przykłady, gdzie to prawo ma zastosowanie. 


