
Szczep 9 RDH i GZ 
"Labirynt" 

 

Karty prób na stopnie i sprawności 

 

Należę do:…………………………………………………………. 
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Próba harcerki - próba harcerza 

Staram się zasłużyć na miano harcerki/harcerza. Chcę poznać harcerstwo i dostosować 

się do jego wymagań, określonych w prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Chcę przebywać 

w zastępie (patrolu) i drużynie. 

Data otwarcia próby i numer rozkazu:  

Data zamknięcia próby i numer rozkazu:  

Opiekun próby: 

Wymaganie  Potwierdzenie 
realizacji 

Znam i rozumiem treść Przyrzeczenia Harcerskiego  
Znam i rozumiem Prawo Harcerskie. 

 

 

Znam i rozumiem symbolikę krzyża harcerskiego, lilijki i koniczynki. Potrafię 
wyjaśnić, do czego zobowiązuje harcerskie pozdrowienie “Czuwaj” 

 

Znam hymn harcerski i umiem go zaśpiewać  
Kompletuję swój mundur harcerski  
Systematycznie uczestniczę w zbiórkach zastępu i drużyny  
Wykonałam/em z zastępem (patrolem) przynajmniej jedno zadanie zespołowe (lub 
projekt) 

 

Znam nazwę drużyny, imię i nazwisko zastępowego i drużynowego i wiem, jak się z 
nimi skontaktować 

 

Wykonał(a) sumiennie co najmniej jedno zadanie powierzone w zastępie lub drużynie  

 

 

 

 

Przyrzeczenie harcerskie złożyłem dnia ……………..w ……………………  

Nr rozkazu …………………………………. 
                                                                                                                                             Potwierdzenie drużynowego  
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Stopnie harcerskie 
 Dla harcerki i harcerza stopień jest wyzwaniem, które pozwala 
zmierzyć się z samym sobą. Kolejne stopnie wskazują im pożądane 
cechy charakteru i wyznaczają etapy osiągnięć życiowych. Każdy 
stopień jest dla harcerki i harcerza także celem, którego 
osiągnięcie jest dostrzegane w środowisku. 

Czas zdobywania stopnia nazywamy próbą, bo daje możliwość 
sprawdzenia siebie, wykazania się w konkretnym działaniu 
postawą, wiedzą i umiejętnościami. 

 

Karta Próby Ochotniczka / Młodzik 
Data otwarcia próby i numer rozkazu: ……………………….. 
Data zamknięcia próby i numer rozkazu: …………………………. 

Wymaganie  potwierdzenie 
Staram się postępować zgodnie z Prawem Harcerskim.  
W każdym widzę bliźniego. Dostrzegam potrzeby bliźnich, wyrażam to przez 
spełnianie dobrych uczynków 

 

Mam swoją ulubioną książkę. Korzystam z biblioteki  
Mam swoje hobby, zaprezentowałem je w zastępie, drużynie  
Noszę mundur zgodny z regulaminem obowiązującym w ZHP.  
Znam okolice swego domu i szkoły. Wiem, gdzie jest przychodnia lekarska, 
apteka, poczta, posterunek policji, dworzec autobusowy i dworzec kolejowy. 
Potrafię wskazać drogę do tych miejsc. 

 

Dbam o własny wygląd i czystość, utrzymuję porządek wokół siebie. 
Przyszyłam/em guzik, plakietkę do munduru. 

 

Dbam o higienę osobistą i zapobiegam przeziębieniom, odpowiednio się 
ubierając. 

 

Wiem, kiedy powstał skauting, kto był jego twórcą oraz kto tworzył 
harcerstwo na ziemiach polskich. Wiem, czym wsławiły się Szare Szeregi. 

 

Wiem, kto jest bohaterem mojej drużyny (szczepu).  
Potrafię zachować się w kręgu i podczas ogniska. Znam zwyczaje i obrzędy 
mojego zastępu i drużyny. 
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Wiem, jak oznacza się funkcje pełnione w zastępie, drużynie, szczepie.  
Znam podstawy musztry harcerskiej. Stanę w postawie zasadniczej i 
swobodnej, wykonam zwroty. Ustawię się na zbiórce, zachowam się w szyku i 
zamelduję się. Odpowiednio zachowam się podczas hymnu i wobec sztandaru. 

 

Mam śpiewnik harcerski. Znam przynajmniej 5 piosenek harcerskich i pląsów  
Umiem zaradzić w przypadku skaleczenia, otarcia nogi, zachłyśnięcia, 
niewielkiego oparzenia i stłuczenia, krwotoku z nosa, użądlenia przez pszczołę 
lub osę. Odpowiednio wykorzystuję dostępne środki opatrunkowe. Znam 
prawidłową temperaturę człowieka i potrafię ją zmierzyć. Znam numery 
telefonów pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej oraz ogólnopolski 
numer alarmowy. Wiem, jak wezwać pomoc w nagłym wypadku 

 

Uczestniczyłam/em w grze terenowej. Wyznaczyłam/łem strony świata za 
pomocą słońca, przedmiotów terenowych i busoli. Dotarłam/em do 
wyznaczonego miejsca po znakach patrolowych 

 

Uczestniczyłam/em w wycieczce, przygotowałam/em swój ekwipunek 
wycieczkowy, odpowiedni do warunków atmosferycznych i terenowych. 
Potrafię bezpiecznie poruszać się po drodze (samodzielnie i w grupie). 

 

Rozstawiłam/em namiot turystyczny, ułożyłam/em i rozpaliłam/em 
bezpiecznie ognisko. Znam trzy węzły . 

 

Byłam/em z zastępem lub drużyną na wycieczce w lesie. Umiem się w nim 
zachować. Rozpoznałam/em po sylwetce i liściach 5 drzew. 

 

Zaopiekowałam/em się zwierzęciem lub rośliną.  
Znam co najmniej dwa sposoby szyfrowania wiadomości.  
Znam historię godła i barw narodowych. Wiem, co oznaczają i potrafię się 
wobec nich zachować. Zaśpiewam hymn państwowy. 

 

 

W okresie próby uczestniczyłam/em w realizacji co najmniej dwóch zadań 
zespołowych zastępu. Zdobyłam/em w czasie próby przynajmniej dwie 
sprawności. 

notatki 
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Karta Próby Tropicielka / Wywiadowca  
Data otwarcia próby i numer rozkazu:  

Data zamknięcia próby i numer rozkazu:  

Opiekun próby: 

Wymaganie  potwierdzenie  
Notuję sytuacje, w których postąpiłam/em zgodnie i niezgodnie z 
Prawem Harcerskim i na ich podstawie dokonałam/em wyboru 
punktu Prawa Harcerskiego, nad którym szczególnie 
chciałabym/łbym mocno popracować 

 

Robię codzienny rachunek dobrych i złych uczynków  
  
Osiągnęłam/em dobre wyniki w grach na spostrzegawczość.  

Znam szkodliwe skutki palenia papierosów, picia alkoholu i 
zażywania narkotyków. 

 

Regularnie uprawiam wybraną dziedzinę sportu lub aktywności 
ruchowej. Poprawiłam/em swoje osiągnięcia 

 

Korzystałam/em z informacji PKS, PKP, uzyskałam/em potrzebny 
numer telefoniczny i znalazłam/em potrzebną informację w 
internecie. 

 

  
Znam najważniejsze wydarzenia z dziejów harcerstwa. Potrafię 
wskazać kilka postaci zasłużonych dla ruchu harcerskiego. 

 

Wiem, jak powstała tradycja Dnia Myśli Braterskiej.  
Wiem, co oznaczają skróty WOSM i WAGGGS, wyjaśnię, 
dlaczego harcerki noszą na mundurze plakietkę WAGGGS, a 
harcerze plakietkę WOSM. 

 

Znam historię swojej drużyny (szczepu)  

Znam nazwy stopni harcerskich i instruktorskich oraz sposób ich 
oznaczania na mundurze. Wiem, jakie sznury noszą instruktorzy 
komendy hufca, komendy chorągwi, Głównej Kwatery i 
Przewodniczący ZHP. Znam ich miejsce w strukturze ZHP. 

 

  
Znam skład apteczki drużyny i wiem, jak stosować znajdujące się  
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w niej środki. Potrafię udzielić pierwszej pomocy w przypadku 
krwotoku, stłuczenia, oparzenia, odmrożenia, skręcenia stawu, 
złamania kończyny, wystąpienia ciała obcego w oku, omdlenia, 
udaru słonecznego. Pełniłam/em służbę samarytańską, np. na 
wycieczce, biwaku, festynie. 
Wyznaczyłam/em azymuty w terenie. Wykonałam/em szkic drogi, 
zaznaczając azymuty, charakterystyczne obiekty i odległości. 
Posługując się busolą i mapą dotarłam/em do wyznaczonego 
miejsca. Wyznaczyłam/em w nocy kierunek północny. Prawidłowo 
oceniłam/em „na oko” odległość w terenie, długość przebytej 
drogi oraz czas marszu. W pomiarach wykorzystałem wymiary 
swojego ciała, np. wzrost, rozpiętość ramion i długość stopy. 

 

Znam oznakowanie szlaków turystycznych oraz zasady poruszania 
się po nich. Przeszłam/przeszedłem oznaczonym szlakiem 

 

Uczestniczyłam/em w rozstawianiu obozu. Zbudowałam/em proste 
urządzenie obozowe lub wykonałam/em element zdobnictwa 
obozowego. Znam osiem węzłów, wykorzystałam/em je w praktyce 
(np. przy budowie urządzeń, w zdobnictwie obozowym lub podczas 
wędrówki). Przygotowałam/em posiłek dla zastępu na kuchni 
polowej lub kuchence turystycznej. 

 

Nadałam/em i odebrałam/em wiadomość przekazaną alfabetem 
Morse’a. 

 

Odnalazłam/em w środowisku naturalnym 5 roślin chronionych.  
  
Znam daty świąt narodowych, wiem, jakie wydarzenia te święta 
upamiętniają 

 

Potrafię wskazać na mapie krainy geograficzne Polski.  

 

W okresie próby uczestniczyłam/em w realizacji co najmniej czterech 
zadaniach zespołowych i jednym biwaku. Zdobyłam/em w czasie trwania próby 
przynajmniej trzy sprawności, w tym przynajmniej jedną dwugwiazdkową. 

notatki 
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Karta Próby Pionierka / Odkrywca 
Data otwarcia próby i numer rozkazu:  

Data zamknięcia próby i numer rozkazu:  

Wymaganie  Potwierdzenie  
Określiłam/em swoją największą słabość i podejmę próbę 
wyeliminowania jej. 

 

Wykazałam/em, że potrafię poświęcić własną przyjemność na 
rzecz obowiązku. 

 

Zdobyłam/em nową umiejętność przydatną w gospodarstwie 
domowym 

 

Zapisuję ustalone terminy i wyznaczone zadania, jestem 
punktualna/ny i obowiązkowa/ny. 

 

Dbam o sprzęt drużyny. Brałam/em udział w jego konserwacji.  

Dbam o zdrowie i pamiętam o aktywnym odpoczynku, 
odpowiedniej ilości snu, prawidłowym odżywianiu się, 

 

  
Potrafię ocenić czynności życiowe (tętno i oddech), znam 
prawidłowe tętno dzieci i dorosłych. Potrafię postąpić w 
przypadku utraty przytomności, ułożyć chorego w pozycji bocznej 
bezpiecznej. Umiem zastosować różne sposoby przenoszenia 
poszkodowanych. Potrafię postępować w przypadku zatrucia 
pokarmowego. 

 

Odnalazłam/em na mapie miejsce, w którym się znajduję, 
poprowadziłam/em w czasie gry terenowej lub wycieczki zastęp 
wg mapy topograficznej. Na podstawie mapy topograficznej 
określiłam/em długość trasy, nachylenie terenu, przybliżony czas 
marszu, azymut na dany punkt. Zmierzyłam/em w terenie 
odległość i wysokość. 

 

Kierowałam/em budową urządzenia obozowego wg własnego 
projektu. Umiem sprawnie posługiwać się sprzętem pionierskim. 
Potrafię zawiązać co najmniej 10 węzłów i ich zastosowanie. 

 

  
Poznaję historię swojej miejscowości. Wiem, co wyróżnia ją 
spośród innych (np. znane postacie, historyczne wydarzenia, 
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zabytki, sztuka ludowa). 
Wiem, na czym polega demokracja. Brałam/em udział w 
demokratycznym podejmowaniu decyzji. 

 

 

W okresie próby uczestniczyłam/em w obozie lub zimowisku harcerskim oraz w 
co najmniej dwóch biwakach lub rajdach, zrealizowałam/em co najmniej trzy 
projekty, w tym przynajmniej jeden na rzecz środowiska (np. szkoły, osiedla). 
Zdobyłam/em w tym czasie przynajmniej trzy sprawności (dwugwiazdkowe lub 
trzygwiazdkowe). 

notatki 
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PODSTAWOWY ZESTAW SPRAWNOŚCI  

 

SPRAWNOŚCI SAMARYTAŃSKIE:  

HIGIENISTKA / HIGIENISTA *                   

                                      Data zamknięcia próby i numer rozkazu: …………………………. 

Wymaganie Potwierdzenie 
1. Założyła /założył opatrunek, nakleiła /nakleił plaster z 
opatrunkiem, zabandażowała /zabandażował kończynę, 
wykorzystała /wykorzystał do założenia opatrunku chustę 
trójkątną. 

 

2. Zabezpieczyła / zabezpieczył się przed przeziębieniem, 
odmrożeniem.  

 

3. Potrafi prawidłowo postąpić w przypadku skaleczenia, otarcia 
nogi, niewielkiego oparzenia, krwotoku z nosa, użądlenia przez 
pszczołę lub osę 

 

4. Zmierzyła / zmierzył temperaturę. Wie, jaka jest prawidłowa 
temperatura ciała 

 

5. Poznała / poznał alarmowe numery telefonów. Wie, kiedy i w 
jaki sposób należy z nich korzystać 

 

 

SANITARIUSZKA / SANITARIUSZ **         

                                      Data zamknięcia próby i numer rozkazu: …………………………. 

Wymaganie Potwierdzenie 
1. Poznała / poznał zasady kompletowania apteczki. 
Skompletowała / skompletował apteczkę osobistą. 

 

2. Potrafi prawidłowo postąpić w przypadku: ▪ krwotoku (np. z 
kończyny), stłuczenia, zaprószenia oka, omdlenia, ▪ konieczności 
unieruchomienia kończyny, ▪ konieczności udrożnienia górnych 
dróg oddechowych.  

 

3. Pełniła / pełnił służbę samarytańską na wycieczce, biwaku lub 
obozie. 

 

4. Prawidłowo sprawdziła /sprawdził tętno  
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SPRAWNOŚCI PRZYRODNICZE 

PRZYRODNICZKA / PRZYRODNIK *               

                                      Data zamknięcia próby i numer rozkazu: …………………………. 
Wymaganie Potwierdzenie 
1. Rozpoznała / rozpoznał po sylwetkach i liściach dziesięć drzew 
(np. dąb, brzozę, klon, leszczynę, wierzbę, topolę, lipę, sosnę, 
świerk, jodłę, modrzew). 

 

2. Rozpoznała / rozpoznał na rysunku lub zdjęciu po pięć 
gatunków roślin i zwierząt chronionych występujących w Polsce 

 

3. Uczestniczyła / uczestniczył w wycieczce do lasu, ułożyła / 
ułożył i przedstawi- ła / przedstawił w zastępie pięć zasad 
zachowania się w lesie 

 

4. Samodzielnie lub z zastępem zasadziła/zasadził drzewko w 
pobliżu swojego domu, na działce lub przy szkole 

 

 

 

 

PRZYJACIEL ROŚLIN * Data zamknięcia próby i numer rozkazu: ………………………… 

Wymaganie Potwierdzenie 
1. Opiekowała / opiekował się roślinami w domu, w harcówce, w 
szkolnej pracowni lub na działce przez cały okres próby na 
sprawność. 

 

2. Odwiedziła / odwiedził ogród botaniczny (była / był na łące, w 
lesie, w polu itp.) i opowiedziała / opowiedział na zbiórce o 
swoich obserwacjach dotyczących występującej tam roślinności. 

 

3. Rozpoznała / rozpoznał na zdjęciach i w naturze po pięć roślin 
trujących, leczniczych, chwastów i zbóż. 

 

4. Zna rośliny i owoce jadalne występujące w lesie  
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WYROBIENIE HARCERSKIE 

HARCOWNIK *              Data zamknięcia próby i numer rozkazu: …………………………. 

Wymaganie Potwierdzenie 
1. Uczestniczyła / uczestniczył w pięciu grach terenowych, 
przestrzegała / przestrzegał obowiązujących w nich zasad. 

 

2. Poznała / poznał 10 ćwiczeń rozwijających spostrzegawczość, 
refl eks, pamięć..  

 

3. Uczestniczyła / uczestniczył razem z zastępem w zawodach, 
turnieju, meczu lub innej formie współzawodnictwa między 
zastępami. 

 

4. Brała / brał udział w INO, grze ekologicznej lub biegu 
patrolowym. 

 

 

ZNAWCA OBRZĘDÓW I ZWYCZAJÓW DRUŻYNY * 

                                      Data zamknięcia próby i numer rozkazu: …………………………. 

Wymaganie Potwierdzenie 
1. Poznała / poznał znaczenie słów „zwyczaje” i „obrzędy”.  
2. Poznała / poznał historię swojej drużyny  
3. Poznała / poznał harcerskie piosenki śpiewane w drużynie, 
nauczyła / nauczył się ich. 

 

 

ZNAWCA ZWYCZAJÓW I TRADYCJI HARCERSTWA **  

                                      Data zamknięcia próby i numer rozkazu: …………………………. 

Wymaganie Potwierdzenie 
1. Wie, jak powstała pieśń „Wszystko, co nasze”  
2. Wie, skąd wywodzi się tradycja pozdrowienia „czuwaj” i co 
ono oznacza. Przygotowała / przygotował krótką gawędę dla 
zastępu na ten temat. 

 

3. Poznała / poznał harcerskie zwyczaje związane z ogniskiem, 
napisała/ napisał artykuł do gazetki hufca (drużyny, szkoły) o 
tych zwyczajach 

 

4. Zna pieśni obrzędowe, np. „Bratnie słowo”, „Płonie ognisko”.  
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Nauczyła / nauczył młodszą harcerkę /młodszego harcerza tych 
pieśni. 
 

 

ZNAWCA MUSZTRY ** Data zamknięcia próby i numer rozkazu: …………………………. 

Wymaganie Potwierdzenie 
1. Zapoznała / zapoznał się z zasadami musztry.  
2. Nienagannie wydaje i wykonuje komendy.  
3. Przeprowadziła / przeprowadził zajęcia z musztry z zastępem 
lub drużyną 

 

4. Brała / brał udział w pokazie musztry zastępu, drużyny lub 
obozu. 

 

 

OGNIK *                       Data zamknięcia próby i numer rozkazu: …………………………. 

Wymaganie Potwierdzenie 
1. Zapoznała / zapoznał się ze znaczeniem odkrycia i 
poskromienia ognia. 

 

2. Pod opieką zastępowej / zastępowego ułożyła / ułożył ognisko i 
rozpaliła / rozpalił je. 

 

3. Pełniła / pełnił funkcję strażnika ognia  
4. Zna gatunki drewna odpowiedniego do budowania ognisk 
harcerskich 

 

5. Zatarła / zatarł ślady ogniska po jego wygaszeniu, 
zabezpieczyła / zabezpieczył zapałki przed zamoknięciem. 

 

 

KUCHARSKIE 

KUCHCIK *                    Data zamknięcia próby i numer rozkazu: …………………………. 

Wymaganie Potwierdzenie 
1. Przygotowała / przygotował w terenie posiłek dla zastępu, 
korzystając z kuchni polowej lub kuchenki turystycznej.. 

 

2. Zadbała / zadbał o estetyczny wygląd polowego „stołu”  
3. Przestrzegała / przestrzegał zasad higieny przy sporządzaniu  
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posiłków i zapoznała / zapoznał z nimi zastęp. 
4. Przygotowała / przygotował śniadanie lub kolację dla 
obozowiczów 

 

 

 

KWATERMISTRZOWSKIE 

SOBIERADEK OBOZOWY *    

                                          Data zamknięcia próby i numer rozkaz…………………………. 

Wymaganie Potwierdzenie 
1. Rozbiła / rozbił samodzielnie mały namiot  
2. Uczestniczyła / uczestniczył w budowie urządzeń 
namiotowych, posługując się sprzętem pionierskim. 

 

3. Samodzielnie wykonała/wykonał przedmiot przydatny na 
obozie, np. kosz na śmieci, wieszak, tablicę rozkazów. 

 

4. Rozpaliła / rozpalił ogień w bezpiecznym miejscu i zatarła / 
zatarł dokładnie ślady po zakończeniu ogniska 

 

 

TERENOZNAWCZE, KRAJOZNAWCZE I TURYSTYCZNE 

OBSERWATORKA / OBSERWATOR *       

                                     Data zamknięcia próby i numer rozkazu: …………………………. 

Wymaganie Potwierdzenie 
1. Wyznaczyła / wyznaczył strony świata za pomocą busoli, 
słońca, gwiazd i drzew 

 

2. Poruszała / poruszał się bezszelestnie po pomieszczeniu 
zamkniętym i w terenie, czołgając się i maskując swoją 
obecność. Rozpoznała / rozpoznał w lesie ślady ludzi, zwierząt i 
pojazdów. 

 

3. Uczestniczyła / uczestniczył w biegu terenowym poruszając 
się według znaków patrolowych 

 

4. Zapamiętała / zapamiętał przebytą drogę w terenie leśnym i w 
mieście, wróci- ła / wrócił nią samodzielnie bez błądzenia. 
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TERENOZNAWCA **     Data zamknięcia próby i numer rozkazu: …………………………. 

Wymaganie Potwierdzenie 
1. Oceniła / ocenił prawidłowo odległość od wyznaczonego punktu, 
wykorzystując zasady określania odległości w terenie. 

 

2. Dokonała / dokonał pomiaru niedostępnych obiektów w 
terenie: wysokości drzewa, szerokości rzeki. 

 

3. Trafiła / trafił do wyznaczonego miejsca w nieznanym terenie 
na podstawie szkicu lub mapy. 

 

4. Poprowadziła / przeprowadził patrol w terenie, posługując się 
busolą i bezbłędnie docierając do miejsca oznaczonego na mapie 

 

 

ŁAZIK *                        Data zamknięcia próby i numer rozkazu: …………………………. 

Wymaganie Potwierdzenie 
1. Skompletowała/skompletował ekwipunek turystyczny  
2. Uczestniczyła / uczestniczył w kilku wycieczkach, ubierając 
się stosownie do warunków terenowych i pogodowych, 
zabezpieczając się przed przegrzaniem, przemoczeniem oraz 
otarciem stóp. 

 

3. Poprawnie spakowała / spakował plecak, zabierając tylko 
rzeczy przydatne na wyprawie.. 

 

4. Poznała / poznał zasady poruszania się po drogach.  
5. Uczestnicząc w wycieczkach i rajdach, zawsze zachowuje 
pogodę ducha, mimo trudów wędrowania. 

 

 

ŁĄCZNOŚCIOWE 

SYGNALISTKA / SYGNALISTA *  

                                             Data zamknięcia próby i numer rozkazu:……………………  

Wymaganie Potwierdzenie 
1. Sprawnie nadała / nadał i odebrała / odebrał telegram 
alfabetem Morse’a za pomocą chorągiewek i latarki 

 

2. Podała / podał treść informacji w zwięzłej formie.  
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3. Poznała / poznał zasady szyfrowania i rozszyfrowywania, 
posługując się szyfrem w grach 

 

 

ARTYSTYCZNE 

ŚPIEWACZKA / ŚPIEWAK *  

                                             Data zamknięcia próby i numer rozkazu:…………………… 

Wymaganie Potwierdzenie 
1. Rozpoczęła / rozpoczął śpiew kilku piosenek na zbiórce 
zastępu 

 

2. Nauczyła / nauczył zastęp jednej piosenki  
3. Zaśpiewała / zaśpiewał z pamięci dziesięć piosenek  
4. Występowała / występował z zastępem, śpiewając kilka 
piosenek oraz bra- ła / brał udział w inscenizacji piosenki. 

 

 

HOBBYSTYCZNE 

IGIEŁKA *                            Data zamknięcia próby i numer rozkazu:…………………… 

Wymaganie Potwierdzenie 
1. Wykonała / wykonał drobne prace: przyszyła/przyszył guziki 
do koszuli, obrębi- ła / obrębił chusteczkę, naszyła / naszył łatę 
na spodnie, zacerowała / zacerował dziurę w swetrze. 

 

2. Uszyła / uszył ręcznie lub na maszynie drobny przedmiot, np. 
łapki do garnków, kieszeń na grzebienie w łazience, fartuszek 
kuchenny, worek na kapcie. 

 

3. Wyszyła / wyszył swój monogram lub znaczek sprawności na 
rękawie munduru. 
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