
Komisja Stopni Instruktorskich 

Hufiec ZHP Puławy 

Pytania sprawdzające wiedzę instruktorską na poziomie Przewodnika/Przewodniczki 

 

Krótka odpowiedź na jedno pytanie wylosowane z puli*: 
*jedna pula pytań dla wszystkich czterech metodyk 

Metodyka zuchowa 

1. Jakie są fundamenty ideowe w metodyce zuchowej? 

2. Jak w gromadzie zuchowej funkcjonuje system małych grup? 

3. Jakie są instrumenty metodyczne przeznaczone specjalnie do pracy z zuchami? 

4. Jakie są zuchowe formy pracy? 

5. W jaki sposób realizowana jest w metodyce zuchowej idea uczenia w działaniu? 

6. Jak nazywają się kolejne “gwiazdki”? 

7. Jaka jest rola drużynowego w gromadzie zuchowej? 

8. Co jest charakterystycznym elementem zbiórki zuchowej? – nie występuje nigdzie 

poza zuchami. 

 

Metodyka harcerska 

1. Jakie są fundamenty ideowe w metodyce harcerskiej? 

2. Jak w drużynie harcerskiej funkcjonuje system małych grup? 

3. Jakie są instrumenty metodyczne przeznaczone specjalnie do pracy z harcerzami? 

4. Jakie są harcerskie formy pracy? 

5. Jaka jest podstawowa forma aktywności harcerek i harcerzy? 

6. Jaka jest rola drużynowego w drużynie harcerskiej? 

7. Jakie stopnie są przeznaczone do zdobywania dla harcerzy? 

 

Metodyka starszoharcerska 

1. Jakie są fundamenty ideowe w metodyce starszoharcerskiej? 

2. Jak w drużynie starszoharcerskiej funkcjonuje system małych grup? 

3. Jakie są instrumenty metodyczne przeznaczone specjalnie do pracy z harcerzami 

starszymi? 

4. Jakie są staroszoharcerskie formy pracy? 

5. Co jest charakterystyczną formą aktywności harcerzy starszych? 

6. Jaka jest rola drużynowego w drużynie starszoharcerskiej? 

7. Jakie stopnie są przeznaczone do zdobywania dla harcerzy starszych? 

 

Metodyka wędrownicza 

1. Jakie są fundamenty ideowe w metodyce wędrowniczej? 

2. Jak brzmi wędrownicza dewiza? 

3. Jak w drużynie wędrowniczej funkcjonuje system małych grup? 

4. Jakie są instrumenty metodyczne przeznaczone specjalnie do pracy z 

wędrownikami? 

5. Jakie są typowe dla metodyki wędrowniczej formy pracy? 

6. Jaka jest podstawowa forma aktywności wędrowników? 

7. Jakie stopnie są przeznaczone do zdobywania dla wędrowników? 

8. Jaka jest symbolika watry wędrowniczej? 
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Krótka odpowiedź na jedno pytanie wylosowane z puli: 

Wiedza ogólna 

1. Podaj cele funkcjonowania ZHP. 

2. Omów misje ZHP. 

3. Wymień elementy harcerskiego systemu wychowawczego. 

4. Wymień sfery rozwoju harcerzy w ZHP. 

5. Co jest najwyższą władzą w hufcu a co w ZHP? 

6. Jak nazywa się przewodniczący ZHP? 

7. Jak nazywa się naczelnik ZHP? 

8. Podaj przykłady międzynarodowych organizacji, do których należy ZHP. 

9. Jakie instrukcje określają: zasady pracy drużyny/gromady, ceremoniał harcerski i 

zasady musztry. 

10. Omów strukturę ZHP z funkcyjnymi stojącymi na czele poszczególnych szczebli oraz 

przedstaw zarys struktury twojego hufca i jego jednostek. 

11. Wyjaśnij pojęcie „działalność pożytku publicznego”. 

 

Krótka odpowiedź na jedno pytanie wylosowane z puli: 

Bezpieczeństwo 

1. Jakie wyposażenie należy zabrać na wieczorny przemarsz, podczas którego część 
trasy przechodzi przez drogi publiczne? 

2. Jakie regulaminy należy przedstawić uczestnikom obozowych zajęć odbywających 
się nad mazurskim jeziorem? 

3. Wymień wyposażenie (min. 7 elementów) apteczki, którą zabierzesz na rajd pieszy. 
4. Podczas zbiórki jeden z harcerzy niefortunnie staje i następnie narzeka na silny ból. 

Jakie działania podejmujesz? 
5. Podczas przyjazdu autokaru zabierającego drużynę na wspólny wypad zauważasz, 

że z podwozia autokaru wycieka jakiś płyn. Jak zareagujesz? 
6. Podczas zajęć przewraca się świeca i dochodzi do zapalenia firan w harcówce. Jakie 

działania zarządzasz? 
7. Podczas obozu wybierasz się z drużyną na plażowanie. O czym przypomnisz 

członkom drużyny? 
8. Przygotowujesz rajd pieszy. O czym musisz pamiętać podczas planowania trasy? 
9. Jakie warunki musi spełnić opiekun drużyny, a jakie opiekun podczas obozu? 
10. Po zbiórce Namiestnictwa dwójkę zuchów odebrać chce mężczyzna podający się za 

ich wujka. Jakie działania podejmujesz? 
11. Podczas biwaku przygotowujecie posiłek. O czym należy pamiętać w takiej sytuacji? 

Czy zastęp służbowy może przygotować posiłek dla całej drużyny? 
12. Którą stroną ulicy porusza się kolumna 13 osób? 
13. Czym jest ubezpieczenie NNW i kiedy należy je posiadać? 
14. O czym należy pamiętać w przypadku organizacji zajęć z technik alpinistycznych? 
15. W jaki sposób zorganizujesz zajęcia dla harcerzy dotyczące pionierki obozowej? 
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Dłuższa (3-5 min.) odpowiedź na jedno pytanie wylosowane z puli: 

Dzieje harcerstwa 

1. Omów rolę i znaczenie Olgi i Andrzeja Małkowskich w powstawaniu harcerstwa. 

2. Z jaką postacią wiąże się Dzień Myśli Braterskiej? Dlaczego ta osoba jest ważna dla 

skautingu? 

3. Omów jak powstał ZHP, z jakich organizacji, kiedy i kto odgrywał w tym ważną 

rolę? 

4. Przedstaw historię Krzyża Harcerskiego i odpowiedz na pytanie jakie jest jego 

znaczenie dla członka organizacji? 

5. Jaką rolę w historii ZHP odegrał Aleksander Kamiński? 

6. Szare Szeregi – przedstaw okres funkcjonowania, jaki był cel używania takiej nazwy 

i jakie były realizowane zadania? Kto stał czele Szarych Szeregów? 

7. Omów jedno ze zbliżających się wydarzeń harcerskim o znaczeniu 

ogólnozwiązkowym, podaj jego zamierzenia i uzasadnij swój wybór. 

 

Dłuższa wypowiedź na wybrany temat: 

Własne przemyślenia 

1. Postać z historii harcerstwa, która jest dla mnie wzorem - ideał harcerskiego 

wychowawcy. 

2. Najważniejsze wartości zawarte w Prawie Harcerskim, czym są dzisiaj dla mnie. 

3. Aktualność stuletniej metody harcerskiej w dzisiejszym świecie. 

 


