
 

MŁODZIK 
 
 

WARUNKI  DOPUSZCZENIA  DO PRÓBY 
1. Do próby na stopień młodzika może być dopuszczony chłopiec, który odpowiada 

następującym warunkom: 
a) Ukończył lat 11. 
b) Posiada 3 gwiazdki zuchowe, lub 6 miesięcy próbnej służby w drużynie 

harcerskiej. 
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. 
g) Posiada sprawność "Znawcy Ziemi Ojczystej” - ZZO I. 

 
PROGRAM PRÓBY. 
Starający się o stopień młodzika wykaże, że posiada poniższe wiadomości i umiejętności: 

 
1. Wychowanie harcerskie 

• Umie na pamięć Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie oraz rozumie ich znaczenie. 
• Wie co znaczy i do czego zobowiązuje go hasło Czuwaj? 
• Zna ukłon harcerski i skautowy. 
• Zna oznaki Z.H.P., lilię i krzyż. 
• Wie jak wygląda przepisowy mundur harcerza. 
• Zna godło i zawołanie zastępu. 
• Zna nazwisko i adres zastępowego i drużynowego. 
• Umie śpiewać w zespole "Wszystko co nasze". 

 
2. Wychowanie religijne. 

• Umie pacierz po polsku: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Wierzę w Boga, oraz Dziesięć 
Przykazań Bożych. 

• Umie brać udział we Mszy Św., odprawianej w języku polskim. 
• Umie śpiewać w zespole "Boże coś Polskę". 

 
3. Wychowanie narodowe. 

• Zna godło niepodległej Polski. 
• Umie zachować się przy oddawaniu czci sztandarowi. 
• Umie śpiewać w zespole hymn narodowy "Jeszcze Polska nie zginęła". 
• Zna nazwy większych polskich gór, rzek i miast oraz umie pokazać je na mapie. 
• Zna następujące wydarzenia historyczne i zna ich daty: Przyjęcie Chrztu, Bitwa pod 

Grunwaldem, Bitwa pod Wiedniem, Bitwa pod Warszawą. 



 

 
4. Zaradność i uczynność. 

• Umie dbać o czystość ciała, ubrania i obuwia. 
• Umie posłać łóżko i trzyma swoje rzeczy w porządku. 
• Umie zachować się w razie przemoknięcia i przemoczenia nóg. 
• Rozumie niebezpieczeństwo zanieczyszczenia rany. 
• Zna adres najbliższego lekarza, apteki i posterunku policji. 
• Wie jak zaalarmować straż pożarną 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 wziąć udział w zabawach i grach ruchowych: bieżnych, rzutnych i 
skocznych. 

 
6. Przyrodoznawstwo. 

Uda głos ptaka lub zwierzęcia będącego godłem jego zastępu, oraz opowie w jakim 
środowisku żyje, czym się żywi, jakich ma nieprzyjaciół i jaką posiada wartość 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 związać na linie następujące węzły: płaski, tkacki, rybacki i skrót liny. 
• Umie prawidłowo obchodzić się z nożem, toporkiem i łopatką, oraz zna zasady 

bezpieczeństwa przy ich używaniu. 
• 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 rąk i 

gwizdkiem.  
• Przejdzie wyznaczoną drogą około 1/2 km. z ustnym zleceniem złożonym z 10-12 

wyrazów i poprawnie powtórzy zlecenie. 
• Wykaże średnią sprawność w łatwych grach terenowych, ćwiczących wzrok i słuch. 


