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Zasady działania testu przewodnikowskiego
•

Test składa się z 23 losowo wybranych pytań. W każdym teście jest: 5 pytań z działu Wiedza o
organizacji, 8 pytań z działu Wychowanie, 6 pytań z działu Bezpieczeństwo, 4 pytania z działu Historia
i idea.

•

Czas trwania testu zależy od czasochłonności wylosowanych pytań. Na rozwiązanie pytania
jednokrotnego wyboru jest 1 minuta, na pytanie wielokrotnego wyboru 2 minuty, na pytanie otwarte 3
minuty.

Lista pytań testu przewodnikowskiego
Poniższa lista zawiera wszystkie pytania, które mogą pojawić się na teście. Pytania w trakcie testu będą miały
dokładnie taką samą formę, jaka jest zaprezentowana tutaj.

I. Wiedza o organizacji
1.

W rozkazie komendanta hufca nie ma informacji o zamknięciu Twojej próby przewodnikowej. Co
robisz?

2.

Dlaczego zjazd hufca jest ważny?

3.

Władzami hufca są (zaznacz prawidłowe odpowiedzi):

a. zjazd hufca,
b. komendant hufca,
c. zespół kadry kształcącej,
d. komisja rewizyjna hufca,
e. komisja stopni instruktorskich,
f. namiestnik hufca,
g. zgromadzanie komendantów (szefów) środowisk,
h. komenda hufca,
i. szef biura hufca,
j. sąd harcerski hufca, jeżeli zjazd hufca dokona jego wyboru,
k. komendant chorągwi,
l. rada hufca,
m. zlot drużyn i gromad hufcowych.
4.

Czym różni się czynne prawo wyborcze od biernego prawa wyborczego?

5.

Ile wynosi składka członkowska w ZHP (w Chorągwi stołecznej)?
Co to jest Dodatkowa Członkowska Składka Zadaniowa (DCSZ) i kto wydaje decyzję w sprawie
DCSZ?

6.

Jaką dokumentację pracy wychowawczo-organizacyjnej musi posiadać drużyna/gromada?

7.

Przygotuj preliminarz biwaku drużyny/gromady (wypisz jakiego rodzaju wydatki powinny być
zaplanowane przy planowaniu biwaku), przy założeniu, że: Na biwak jedzie 17 zuchów lub harcerzy (w
zależności od tego czy pracujesz w gromadzie czy drużynie) + trzy osoby kadry (z Tobą). Biwak
odbywa się w zaprzyjaźnionej szkole, śpicie na karimatach w swoich śpiworach, ok. 50 km od
Warszawy. W planie generalnie pierwszego dnia gra; drugiego zwiedzanie. Wyjazd w sobotę rano,

powrót w niedzielę późnym popołudniem. Przejazd komunikacją publiczną. Jeśli uważasz, że trzeba
dopisać jakieś założenia - dopisz.
8.

Jak przechowuje się środki finansowe drużyny/gromady?

9.

Kto jest Komendantem Hufca Warszawa-Żoliborz, Komendantem Chorągwi Stołecznej ZHP,
Naczelnikiem ZHP i Przewodniczącym ZHP?

10. Ile minimalnie zuchów/harcerzy powinna zgodnie z instrukcją liczyć Twoja gromada/drużyna?
11. Czym zajmuje się zjazd zwykły hufca?
12. Czym zajmuje się zjazd "niezwykły" hufca?
13. Kto ma prawo głosu na zjeździe hufca?
14. Opisz powyższą fakturę [do tego zadania zostanie dołączony skan faktury]
15. Znajdź błąd na poniższej fakturze i napisz, jak powinna ona poprawnie wyglądać [do tego zadania
zostanie dołączony skan faktury]

II. Wychowanie. Metoda harcerska i metodyka
1.

Podaj nazwy trzech instrumentów metodycznych stosowanych w Twojej drużynie/gromadzie

2.

Wymień cechy metody harcerskiej

3.

Co oznacza [cecha metody] w metodzie harcerskiej i dlaczego jest ważna w wychowaniu?

4.

Co jest misją ZHP?

5.

Na czym polega system małych grup i dlaczego jest ważny?

6.

Wymień zasady dobrej zbiórki

7.

Czy uczenie w działaniu jest ważne i dlaczego?

8.

Drużynowa powtarza sprawdzone wzorce. Zbiorki są zgodne z zasadami dobrej zbiórki, ale z roku na
rok o drużyny przychodzi coraz mniej harcerzy. Jakie mogą być tego przyczyny, jak uważasz?

9.

Wymień elementy metody harcerskiej

10. Wymień nazwy gwiazdek zuchowych i stopni harcerskich oraz opisz sposób ich oznaczania na
mundurze
11. Jakie znasz instrumenty metodyczne dedykowane dla poszczególnych grup wiekowych?
12. Co rozumiesz przez osobisty przykład instruktora?
13. Co symbolizują płomienie wędrowniczej watry?
14. Opisz jedną z ostatnich zbiórek. W opisie wskaż, jakie były jej cele, temat, formy pracy, czy i jak
przebiegała praca w małych grupach, jaki był podział obowiązków wśród kadry, czy program zbiórki
pozwalał na zdobywanie sprawności. Co się udało, a co nie i dlaczego (jak sądzisz)?
15. Opisz wrażenia z ostatniej lektury o tematyce harcerskiej. Czy jej treść zainspirowała Ciebie do czegoś,
czy udało się ją wykorzystać w drużynie/gromadzie/pracy z kadrą (jak)?
16. Jaki jest cel Próby Harcerza, jak długo powinna trwać i czym się kończyć?
17. Po jakim czasie od wstąpienia do drużyny/gromady harcerz/zuch powinien złożyć przyrzeczenie
harcerskie/ obietnicę zuchową?
18. Czy stopnie harcerskie należy zdobywać kolejno? Uzasadnij odpowiedź?
19. Wymień formy pracy, które wykorzystujesz w drużynie/gromadzie?

III. Bezpieczeństwo
1.

Pieszy idący po poboczu lub jezdni zobowiązany jest poruszać się:
a. prawą stroną drogi,
b. lewą stronę drogi.

2.

Kolumna pieszych w wieku do 10 lat zobowiązana jest poruszać się:
a. prawą stroną jezdni,
b. lewą stroną jezdni.

3.

Kolumna pieszych w wieku powyżej 10 lat zobowiązana jest poruszać się:
a. prawą stroną jezdni,
b. lewą stroną jezdni.

4.

Niepełnoletni drużynowy:
a. musi mieć opiekuna drużyny/gromady,
b. nie musi mieć opiekuna drużyny/gromady, jeżeli jest instruktorem,
c. musi mieć opiekuna drużyny/gromady, który jest instruktorem.

5.

Kolumnę pieszych może prowadzić po jezdni:
a. osoba pełnoletnia,
b. instruktor,
c. tylko drużynowy.

6.

Podczas rajdu w góry (więcej niż jedna odpowiedź może być prawidłowa):
trzeba korzystać z usług przewodnika górskiego,
nie trzeba korzystać z usług przewodnika górskiego,
nie trzeba korzystać z usług przewodnika górskiego, ale niektóre parki narodowe tego wymagają,
warto rozważyć skorzystanie z usług przewodnika górskiego w zależności od panujących
warunków i planowanej trasy,
e. trzeba korzystać z usług przewodnika górskiego w terenie powyżej 1000 m.n.p.m.
a.
b.
c.
d.

7.

Podczas kolonii zuchowej w kadrze:
a. powinien być co najmniej jeden wychowawca na 15 zuchów,
b. powinien być co najmniej jeden wychowawca na 20 zuchów.

8.

Podczas obozu harcerskiego w kadrze:
a. powinien być co najmniej jeden wychowawca na 15 harcerzy,
b. powinien być co najmniej jeden wychowawca na 20 harcerzy.

9.

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na przynależność do ZHP jest wymagana w przypadku osób w
wieku:
a. do 18 lat,
b. do 16 lat,
c. do 10 lat.

10. Na kąpielisku wymagana jest obecność:
a. ratownika wodnego,
b. wychowawcy,
c. ratownika wodnego i wychowawcy.
11. Pływanie na obozie może odbywać się:
a. w wyznaczonym do tego miejscu i po spełnieniu innych warunków,
b. w każdym miejscu pod warunkiem obecności ratownika wodnego,
c. w każdym miejscu pod warunkiem obecności komendanta obozu.
12. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną podopiecznym ponosi:
a. wychowawca,
b. ubezpieczyciel,
c. wychowawca i ubezpieczyciel.

IV. Idea i historia
1.

Kto i w którym roku założył pierwszą drużynę skautową?

2.

Jak nazywał się mężczyzna, który zainspirowany książką Baden Powella „Scouting for boys”
postanowił założyć pierwsze drużyny skautowe na ziemiach polskich?

3.

Czym podczas wojny wsławiły się Szare Szeregi? Wymień 2 akcje oraz 3 osoby działające w Szarych
Szeregach.

4.

W którym roku doszło do reaktywacji harcerstwa po wchłonięciu przez struktury Związku Młodzieży
Polskiej?

5.

Zaznacz właściwą odpowiedź (uwaga, poprawna może być więcej niż jedna odpowiedź oraz żadna z
nich). Harcerstwo w okresie PRL-u:
a.
b.
c.
d.

6.

Zaznacz właściwą odpowiedź (uwaga, poprawna może być więcej niż jedna odpowiedź oraz żadna z
nich). W skład przedwojennego ZHP wchodziła:
a.
b.
c.
d.

7.

Szare Szeregi
Hufce Polskie
Związek Koniczyn
Bądź Gotów

Zaznacz właściwą odpowiedź (uwaga, poprawna może być więcej niż jedna odpowiedź oraz żadna z
nich). Do zadań tzw. "Zawiszaków" podczas drugiej wojny światowej należało:
a.
b.
c.
d.

9.

Organizacja Harcerek
Organizacja Harcerzy
Ruch Starszyzny
Ruch Przyjaciół Harcerstwa

Zaznacz właściwą odpowiedź (uwaga, poprawna może być więcej niż jedna odpowiedź oraz żadna z
nich). Konspiracyjne określenia organizacji harcerskich to
a.
b.
c.
d.

8.

Było podporządkowane władzy komunistycznej
Zajmowało się wyłącznie wychowywaniem "posłusznych" obywateli
Stało się koedukacyjne (nie było podziału na męskie i żeńskie)
Pomimo członkostwa w WAGGGS i WOSM nie używało metody skautowej

Roznoszenie listów podczas okupacji
Szykowanie się do walki zbrojnej
Udział w "Małym sabotażu"
Walka zbrojna w Powstaniu Warszawskim

Zaznacz właściwą odpowiedź (uwaga, poprawna może być więcej niż jedna odpowiedź oraz żadna z
nich). "Mały sabotaż" był skierowany głównie do:
a.
b.
c.
d.

Zawiszaków
Bojowych Szkół
Grup Szturmowych
Każda z grup miała porównywalny udział w "Małym sabotażu"

10. Zaznacz właściwą odpowiedź (uwaga, poprawna może być więcej niż jedna odpowiedź oraz żadna z
nich). O Janie Rossmanie możemy powiedzieć, że:
a.
b.
c.
d.

Tworzył kursy podharcmistrzowskie dla Szarych Szeregów - "Szkoła za Lasem"
Był inicjatorem tzw. "Bandy Czworga"
Wprowadził harcerstwo do swojego rodzinnego miasta – Pruszkowa
Zginął w Powstaniu Warszawskim jako członek "Pasieki" - Głównej Kwatery "Szarych Szeregów".

11. Zaznacz właściwą odpowiedź (uwaga, poprawna może być więcej niż jedna odpowiedź oraz żadna z
nich). Do Bandy Czworga należeli:
a.
b.
c.
d.

Jan Rossman
Stefan Mirowski
Hanka Zawadzka
Halina Wiśniewska

12. Zaznacz właściwą odpowiedź (uwaga, poprawna może być więcej niż jedna odpowiedź oraz żadna z
nich). Do twórczyń ruchu zuchowego należą:
a.
b.
c.
d.

Jadwiga Falkowska
Jadwiga Zawadzka
Jadwiga Zwolakowska
Jadwiga Ziemkiewiczówna

13. Zaznacz właściwą odpowiedź (uwaga, poprawna może być więcej niż jedna odpowiedź oraz żadna z
nich). Andrzej Małkowski przed wybuchem I Wojny Światowej należał do:
a.
b.
c.
d.

Organizacji sportowo-patriotycznej "Sokół"
Organizacji niepodległościowej "Zarzewie"
Organizacji abstynenckiej "Eleusis"
Związku Harcerstwa Polskiego

14. Jak nazywa się osoba na zdjęciach i co harcerze powinni wiedzieć o tej osobie? (każdy zestaw 3 zdjęć
przedstawia tę samą osobę)

15. Jak nazywa się odznaka widoczna na zdjęciu i co możesz o niej powiedzieć?

16. Wyjaśnij, na czym polegał program Szarych Szeregów „Dziś-Jutro-Pojutrze”
17. Wyjaśnij, na czym polegał ruch programowy HSPS (Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej)

