
917 Łódzka Drużyna Harcerzy ,,Krzemień” im. hm. Floriana Marciniaka 
  

Próba na stopień młodzika 
 

Imię i nazwisko: 

Data otwarcia próby: 

Data zamknięcia próby:  

 

                                                                             Warunkami zdobycia stopnia młodzika są: 

 

1. Zrealizowanie poniższych wymagań. 

2. Dopuszczenie do przyznania stopnia przez Radę Drużyny, wynikające z Twojej dotychczasowej postawy harcerskiej. 

 

1. Znam i rozumiem Przyrzeczenie Harcerskie.                                                                                                            ………………… 

2. Znam i rozumiem Prawo Harcerskie.    .………………... 

3. Znam i rozumiem symbolikę lilijki i krzyża harcerskiego. ………………… 

4. Potrafię wyjaśnić do czego zobowiązuje harcerskie pozdrowienie „Czuwaj”. ………………… 

5. Regularnie płacę składki, mój przełożony posiada moje dane personalne i zgodę na przynależność do drużyny. ………………… 

6. Skompletowałem mundur harcerski. ………………… 

7. Systematycznie uczestniczę w zbiórkach zastępu i drużyny, uczestniczyłem w dwóch imprezach harcerskich 

w tym w jednym biwaku/ obozie. ………………… 

8. Znam pełną nazwę drużyny, imię i nazwisko zastępowego i drużynowego, posiadam ich numery telefonów. ………………… 

9. Znam postacie Roberta Baden-Powella oraz Andrzeja Małkowskiego. ………………… 

10. Zrobiłem zdjęcie legitymacyjne w mundurze. ………………… 

11. Znam hymn harcerski i umiem go zaśpiewać. ………………… 

12. Zorientowałem mapę w terenie, poprawnie się nią posługuję przy pomocy kompasu.                                            ………………… 

13. Umiem wyznaczyć strony świata za pomocą przedmiotów terenowych w dzień i w nocy.   ………………… 

14. Umiem zaradzić w przypadku krwotoku z nosa. ………………… 

15. Znam i umiem zastosować musztrę pojedynczego harcerza. ………………… 

16. Znam męskie stopnie harcerskie. Wiem jak są oznaczane na mundurze. ………………… 

17. Znam strukturę drużyny. ………………… 
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