
14. Spanie: 

a. Zaprezentował jak prawidłowo przechowywać śpiwór i karimatę 

w trakcie podróży. 

b. Wyjaśnił w jaki sposób utrzymać śpiwór i karimatę w stanie 

suchym podczas biwakowania. 

c. Opisał w jaki sposób dbać o czystość śpiwora i karimaty. 

 
Zaliczono: data, podpis…………………………… 

 

Zaliczono wykonanie próby: 

Dnia…………………………… podpis…………………………… 

Sprawność przyznano rozkazem:…………………………… 

Dnia…………………………… podpis…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: KZS, 2017 r. 
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Wymagania próby na sprawność 
 

1. Ma ukończone 11 lat. 

 
Zaliczono: data, podpis…………………………… 

2. Przemyślał, a następnie przedstawił własną etykietę dobrego 

obozowicza, która obejmuje między innymi uprzejmość w stosunku 

do innych osób oraz ochronę przyrody. 

 
Zaliczono: data, podpis…………………………… 

3. Poznał, a następnie wyjaśnił sześć poniższych zasad (6 W) wybierania 

odpowiedniego miejsca na obozowisko: 

a. wiatr (wind), 

b. woda (water), 

c. pogoda (weather), 

d. fauna (wild things), 

e. drewno (wood), 

f. aprobata (willingness). 

 
Zaliczono: data, podpis…………………………… 

4. Zademonstrował umiejętności ochrony przyrody, w tym źródeł wody, 

poprzez właściwą higienę osobistą oraz utrzymanie w czystości 

sprzętów kuchni obozowej. 

 
Zaliczono: data, podpis…………………………… 

5. Wziął udział w weekendowym biwaku. 

 
Zaliczono: data, podpis…………………………… 

6. Wziął aktywny udział w nabożeństwie obozowym, prowadząc jedną 

z poniższych części: 

a. prowadzenie pieśni, 

b. prowadzenie lekcji Szkoły Sobotniej, 

c. gawęda, 

d. krótkie kazanie. 

 
Zaliczono: data, podpis…………………………… 

7. Dowiedział się jak prawidłowo rozpalić i używać kuchenkę turystyczną 

oraz latarnię. 

 
Zaliczono: data, podpis…………………………… 

8. Kuchnia obozowa: 

a. Poznał zasady bezpieczeństwa przy cięciu drewna. 

b. Zademonstrował jak prawidłowo przygotować drewno na opał. 

c. Zademonstrował jak prawidłowo łamać gałęzie bez cięcia. 

 
Zaliczono: data, podpis…………………………… 

9. Ognisko: 

a. Korzystając z pierzastych patyków lub wiór, zbudował ognisko 

typu pagoda lub studnia oraz dowiedział się kiedy się je stosuje. 

b. Korzystając z pierzastych patyków lub wiór, zbudował ognisko 

odpowiednie do gotowania.  

c. Przypomniał z pamięci zasady bezpieczeństwa przy układaniu 

i paleniu ogniska. 

 
Zaliczono: data, podpis…………………………… 

10. Wyjaśnił jakie są dwa sposoby, aby utrzymać żywność obozową 

w niskich temperaturach (chłodzie). 

 
Zaliczono: data, podpis…………………………… 

11. Zbudował dwa różne ruszty. 

 

Zaliczono: data, podpis…………………………… 

12. Przygotował trzy posiłki obozowe, po jednym dla każdej z technik: 

a. gotowanie, 

b. smażenie, 

c. pieczenie. 

 
Zaliczono: data, podpis…………………………… 

13. Rozbijanie namiotu: 

a. Zademonstrował jak wybrać miejsce pod namiot.  

b. Prawidłowo rozbił i złożył namiot. 

c. Odpowiedział na pytanie: jakie środki ostrożności powinny być 

zastosowane podczas zwijania wilgotnego namiotu? 

d. Prawidłowo wyczyścił, wysuszył i spakował namiot. 

 
Zaliczono: data, podpis……………………………  
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