
WYMAGANIA NA STOPNIE 

OCHOTNICZKA TROPICIELKA SAMARYTANKA 

 SPRAWNOŚCI OBOWIĄZKOWE*: 

Jedną: 
1.  z terenoznawstwa lub terenową, 
2. z przyrodoznawstwa 
3. obozową   
4. samarytańska 

5. na obozie zdobędzie min. 3 nowe sprawności  
6.  Sprawności w roku szklonym: 

 min. dwie* lub jedna **  
 

 TECHNIKI, WIEDZA( może być zaliczone zdobytą 
sprawnością) 

I. Terenoznawstwo: 
Potrafi: 

1. Zorientować mapę na płn. 
2. Wyznaczyć azymut 
3. Posługiwać się dwoma szyframi, 
4. Samodzielnie rozpalić ognisko  
5. Zna znaki patrolowe z mini poradnika harcerskiego 
6. Na pamięć Morse’a 
7. Zna 3 węzły i ich zastosowanie 

 
II. Przyrodoznawstwo: 

Potrafi rozróżnić: 
1. Brzozę 
2. Dąb 
3. Buk 
4. Sosnę 
5. Świerk 
6. Olchę 

 
III. Zna symbolikę: 

1. Lilijki  
2. Krzyża harcerskiego 

 
IV. Funkcje: 

Wie, jaki nosi sznur – zastępowa, przyboczna, 
drużynowa, hufcowa, komendantka chorągwi, 

 SPRAWNOŚCI OBOWIĄZKOWE**: 

Jedną: 
1. z terenoznawstwa 
2. z przyrodoznawstwa 
3. samarytańską 
4. obozową – dowolną* lub ** nową 
5. starsza tropicielka – 1 obozową* lub ** 
6. ducha 
7. na obozie zdobędzie min. jedną                                           

nową sprawności **  
8. Nowe sprawności w roku szkolnym  :  
 dwie** lub jedna*** 
 

 TECHNIKI, WIEDZA( może być zaliczone zdobytą 
sprawnością) 

Potrafi:  
I. Terenoznawstwo: 

1. Wie jak wyznaczać płn. za pomocą kompasu, 
zegarka, gwiazdy polarnej 

2. Potrafi iść na azymut 
3. Zna 5 węzłów ich zastosowanie 
4. Zna znaki topograficzne z poradnika 

harcerskiego 
5. Rozpalanie ogniska  
6. potrafi samodzielnie zbudować kuchnie 

polową z trójnogu 
7. Zna 3 szyfry na pamięć 
8. Umie nadawać Morsem proste komunikaty 
 

II. Przyrodoznawstwo: 
Zna 5 roślin leczniczych i ich zastosowanie 

Np. 
1. Lipa –kwiaty na przeziębienie 
2. Bez czarny – kwiaty na przeziębienie  
3. Babka szerokolistna –liść - na siniaki, 

stłuczenia, zranienia, ukąszenia owadów 
4. Suszony owoc czarnej jagody – borówki 

czernicy – przeciwdziała biegunce 

 SPRAWNOŚCI OBOWIĄZKOWE: 
Do wyboru jedna z terenoznawstwa lub terenową  lub 
przyrodniczą*** 
1 obozowa**, ( jeśli ma dwie ** nie trzeba) 
1 samarytańska - nowa ** lub *** ( jeśli ma dwie ** lub 
wyżej – nie trzeba) 
1 ducha (** do***)  

Na obozie zdobyła min. 2 nowe sprawności ** , lub jedną 
*** 
Nowe sprawności w roku szkolnym min. dwie **, lub jedną 
*** 

 TECHNIKI, WIEDZA( może być zaliczone zdobytą 
sprawnością) 

Potrafi:  
I. Terenoznawstwo i obozownictwo: 

1. Wyznaczyć trasę marszu na azymut na mapie 
2. Posługiwać się mapą w terenie, w tym skalą 
3. Podać długość swojego kroku – wie jak się go oblicza 
4. Ocenić na oko odległość punktów w terenie (może 

posługiwać się książeczką) 
5. Rozpalić ognisko w trudnych warunkach, w tym bez 

użycia zapałek 
6. Naostrzyć nóż 
7. Pokierować stawianiem namiotu dziesiątki 
8. Rozstawić namiot dwuosobowy, turystyczny  
9. Pokazać 10 węzłów, zna ich zastosowanie 
10. Biegle nadawać alfabetem Morse’a  

 
II. Przyrodoznawstwo 

Zna 10 roślin leczniczych i ich zastosowanie 
 

III. Historia 
1. Wie, co to Jest OH i jak powstała, odwiedziła jej 

stronę na Facebooku 
2. Zna datę powstania ZHR 
3. Przeczytała statut ZHR 
4. Przeczyta 3 wybrane opowiadania Barbary 

Wachowicz z serii Wierna Rzeka Harcerstwa lub inną 
pozycję z historii harcerstwa – do uzgodnienia 



 - zadania na leśny dzwonek na obozie, reszta w osobnej tabeli  
 

Naczelniczka  
V. Historia harcerstwa  

Potrafi powiedzieć po 3 zdania o: 
1. BP 
2. O. Małkowskiej 
3. A. Małkowskim 
4. Wicku 
5. Wie, co to są Szare Szeregi 

 
VI. Obrzędowość 

1. Wie, jakie są barwy drużyny 
2. Zna drużynowe Puszczy od początku jej 

powstania 
3. Zna podstawowe inf. o patronce 
 

VII. Ukończony bieg na 75% 
 

 UKOŃCZY PRÓBĘ NA STOPIEŃ 

 KARTA INDYWIDUALNA  - wysłała min. 4 razy  

 SŁUŻBA - ma stałą służbę w domu 
 
 
Ochotniczka jest dopuszczona do przyrzeczenia 
harcerskiego 

 
 

5. Pokrzywa wzmacnia włosy i paznokcie 
6. Mniszek lekarski – kwiaty na kaszel 

 
III. Funkcje: 

1. Wie, jaki nosi sznur – zastępowa, przyboczna, 
drużynowa, hufcowa, komendantka chorągwi, 
naczelniczka, przewodniczący (ca) 

2. Zna ich imiona i nazwiska 
3. Odwiedziła Wielkopolska Chorągiew Harcerek 

na Facebooku 
 
IV. Historia 

1. Potrafi powiedzieć, co to są Szare Szeregi 

(krótko) i podać 1 przykład harcerki z Szarych 

Szeregów,  

2. Wie koto to był: 

3. Małkowski 

4. Małkowska 

5. Ks. Lutosławski 

6. Baden Powell 

7. Rudy, Alek, Zośka 

8. Patronka - obejrzała film o patronce 

 

V. Ukończony bieg na 75% 

 UKOŃCZY PRÓBĘ NA STOPIEŃ 

 KARTA INDYWIDUALNA  - wysłała min. 6 razy  

 SŁUŻBA min. półroczna tzw. wolontariat 

przynajmniej jeden raz w miesiącu w mundurze 

 

5. Patronka – przeczyta o Ince książkę Piotra 
Szubarczyka 

 
IV. Ukończony bieg na 75% 
 

 UKOŃCZY PRÓBĘ NA STOPIEŃ 

 KARTA INDYWIDUALNA  - wysłała min. 8 razy  

 SŁUŻBA min. półroczna tzw. wolontariat przynajmniej 

jeden raz w miesiącu w mundurze 

 


