
PRÓBA HARCERZA STARSZEGO

Idea stopnia

Próba jest skierowana do chłopców w wieku lat kilkunastu, którzy niedawno przyszli do SH 
i nie mają wcześniejszego doświadczenia harcerskiego.

Próba ma być wprowadzeniem w harcerskie obyczaje, jej celem jest zapoznanie z 
"harcerską postawą".

Warunki dopuszczenia do próby
1. Zapoznał się z Prawem Harcerskim.
2. Potrafi ocenić swoje postępowanie, wie na czym polega praca nad sobą.
3. Założył dzienniczek i śpiewniczek harcerski.

Próba powinna trwać około 3-6 miesięcy
Próbę na stopień Harcerza Starszego otwarto dnia: _____________

____________________
(Podpis drużynowego)      

1. Wiedza obywatelska
1. Zna najważniejsze fakty z historii Polski.  
2. Przedstawił sylwetkę i czyny wybranego bohatera narodowego.  

2. Wiedza harcerska
1. Wie, do czego zobowiązuje go Prawo Harcerskie.  
2. Zna tradycje oraz najważniejsze fakty z historii drużyny (szczepu).  
3. Zna strukturę organizacyjną SH, nazwę i bohatera hufca, nazwiska 

Komendanta Hufca i Naczelnika SH.  
4. Zna oznaczenia stopni i podstawowych funkcji.  

3. Umiejętności organizatorskie
1. Poprowadził musztrę zastępu - zbiórki, zwroty, meldowanie.  
2. Prawidłowo i bezpiecznie prowadzi zastęp ulicami i drogami.  
3. Pokierował zastępem lub innym zespołem w czasie imprezy harcerskiej lub 

wykonaniem zadania zespołowego.  

4. Znajomość miejsca zamieszkania
1. Zna najważniejsze obiekty (urzędy, zabytki, pomniki przyrody) w swojej 

miejscowości.  

5. Umiejętności praktyczne
1. Zna podstawy obsługi komputera - umie korzystać z aplikacji biurowych, 

poczty elektronicznej, Internetu.  



2. Sprawnie wykonuje drobne naprawy, wymienił żarówkę, bezpiecznik, 
naprawił lampę, naoliwił zamek, konserwował rower itp. 

 
3. Realizując swoje zainteresowania wykonał potrzebny mu przedmiot.  

6. Sprawność
1. Podczas próby poprawił umiejętności w wybranej dyscyplinie sportowej (np. 

biegach, pływaniu itp.).  
2. Wziął udział w grze terenowej.  

7. Wycieczkowanie
1. Zna zasady zachowania na szlaku.  
2. Zaplanował wycieczkę zastępu. Skompletował ekwipunek

i prowiant zastępu na wycieczkę dwudniową.  

8. Przyroda
1. Rozpoznaje rośliny jadalne, lecznicze i trujące (np. owoce, grzyby, zioła itp.).

 

9. Łączność
1. Potrafi nawiązać łączność przy użyciu CB radia, radia UKF lub telefonu 

polowego. Umie wezwać pomoc przy użyciu telefonu komórkowego.

 
2. Ułożył prosty szyfr i wykorzystał go w trakcie pracy harcerskiej.  

10. Terenoznawstwo
1. Posługuje się busolą, wyznaczył azymut w terenie, przejdzie wyznaczony 

odcinek wg azymutu.  
2. Wyznaczył strony świata wg punktów w terenie.  

11. Pionierka
1. Rozpalił ognisko w trudnych warunkach (np. po deszczu, 3 zapałkami itp.)

 
2. Stosuje 6 węzłów (skrócił i zakończył linkę, połączył linką elementy 

drewniane, przywiązał linę do palika).  

12. Samarytanka
1. Skompletował apteczkę polową zastępu, potrafi z niej skorzystać.  
2. Rozumie szkodliwość tytoniu, alkoholu i narkotyków dla zdrowia.  

13. Praca nad sobą
1. Potrafi organizować swój czas.  
2. Jest oszczędny i gospodarny - wziął udział w akcji zarobkowej.  
3. Zdobył min. jedną sprawność 2-go stopnia.  



Komentarze i wytyczne

1. "Próba Harcerza Starszego" skierowana jest do nowych harcerzy. Nie dopuszczamy 
otwierania powyższych prób przez harcerzy zdobywających wcześniej stopnie wg 
standardowych regulaminów.

2. Stopień może być zdobywany przy Kapitułach Stopni bądź pod kierunkiem 
Drużynowych - w zależności od sytuacji kadrowej środowiska.

3. Próba jest skierowana do chłopców w wieku od 14-15 lat. Decyzję o otwarciu próby, 
szczególnie dla chłopców z pierwszej klasy gimnazjum podejmuje Drużynowy - w 
zależności od wieku i wyszkolenia harcerzy w Drużynie. W razie wątpliwości zalecamy 
konsultacje z Hufcową Kapitułą Stopnia Ćwika.

4. Rekomendujemy, aby Próba Harcerza Starszego była rozpisywana, ale dopuszczamy 
również wariant bez rozpisywania - zakładając, że nowemu harcerzowi dopiero 
wkraczającymi w "harcerskość" będzie łatwiej wymyślać zadania do poszczególnych 
wymagań  podczas realizacji próby.

5. Dopuszczamy modyfikacje przedstawionego regulaminu mające na celu lepsze 
dostosowanie wymagań do potrzeb zdobywającego. Wszelkie zmiany winny być 
każdorazowo zatwierdzane przez prowadzących próby - Drużynowego bądź właściwą 
Kapitułę Stopni.

Próba Harcerza Starszego została zatwierdzona przez Naczelnictwo SH dnia 11.05.2007


