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Rozdział II 
 

WYMAGANIA 
NA GWIAZDKI ZUCHOWE 

 
I. Wymagania na gwiazdki zuchowe. 
Regulamin zatwierdzony po raz pierwszy rozkazem Naczelnika L13/93 
 
I.2  Zuch pierwszej gwiazdki. 
 

Kolor czerwony 
• zna Prawo Zucha i zgodnie z nim postępuje, 
• jest koleŜeński i pogodny, nie gniewa się i unika zaczepki, 
• umie zachować się w świątyni, 
• śpiewa pieśni religijne, np. kolędy, 

Kolor Ŝółty  
• zna symbole narodowe i umie się wobec nich zachować, 
• zna najbliŜszą okolicę i umie wskazać drogę do najwaŜniejszych punktów, 
• ładnie mówi po polsku, nie kaleczy języka brzydkimi wyrazami, 

Kolor zielony 
• stara się poznać przyrodę i być jej przyjacielem, 
• był z gromadą w lesie na zielonej wycieczce, 

Kolor niebieski 
• jest dla wszystkich grzeczny i uczynny, 
• we wszystkim słucha rodziców, 
• jest czysty i zachowuje czystość wokół siebie, 
• umie posługiwać się igłą, młotkiem..., 
• lubi się gimnastykować, pląsać, śpiewać, 

Kolor fioletowy 
• zna symbole i zwyczaje gromady, 
• umie oddać pokłon zuchowy, 
• chętnie uczestniczy w zajęciach na zbiórce, przestrzega prawideł gry 

i bez ociągania wykonuje polecenia druŜynowego, 
 
I.3  Zuch drugiej gwiazdki. 
 

Kolor czerwony 
• jest słowny, odwaŜny, moŜna na nim polegać, 
• codziennie stara się czynić coś dobrego, 
• wraz z gromadą uczestniczy w obrzędach religijnych, 
• pomaga w przygotowaniach świątecznych, 

Kolor Ŝółty 



REGULAMIN GWIAZDEK ZUCHOWYCH, STOPNI HARCERZY I WĘDROWNIKÓW 
zatwierdzony przez Naczelnictwo ZHR w dniu 11 stycznia 2006 

 

9 
 

• umie zachować się przy oddaniu czci sztandarowi, 
• zna zabytki, fakty historyczne dotyczące miejscowości (okolicy), 
• nie zaniedbuje się w nauce, 

Kolor zielony 
• stara się tropić Ŝycie przyrody, umie wykorzystać jej dary majsterkując, 
• systematycznie opiekuje się zwierzęciem lub rośliną, umie o niej opowiedzieć, 
• umie przygotować się do wyprawy i chętnie w niej uczestniczy, 

Kolor niebieski 
• pomoŜe mniej zaradnym, stanie w obronie słabszego, 
• umie zachować się wobec dorosłych, 
• jest poŜyteczny, wyręcza rodziców w drobnych pracach domowych, pomaga 

rodzeństwu, 
• sam dba o swoje rzeczy, 
• potrafi unikać przeziębienia, 
• jeździ na rowerze, wrotkach lub łyŜwach itp., 

Kolor fioletowy 
• szybko i sprawnie wykonuje polecenia druŜynowego i przybocznych, 
• przeprowadzi grę, ćwiczenie, pląs w gromadzie, 
• wykona element stroju lub dekoracji potrzebny w zabawie, 
• narysował lub opisał w księdze lub w piśmie gromady ciekawe zdarzenie, 

 
I.4  Zuch trzeciej gwiazdki 
 

Kolor czerwony 
• jest niezawodny, moŜna być pewnym, Ŝe powierzone zadanie wykona, 
• jest przykładem dla młodszych, 
• brał udział np. w jasełkach , 
• wraz z szóstką zaopiekował się miejscem kultu, np. kapliczką przydroŜną , 
• odda hołd zmarłym, 
• świętował rocznice narodowe, np. 3 V, 11 XI, 

Kolor Ŝółty 
• wskaŜe Polskę na mapie świata, 
• zna co najmniej kilka słów w innym języku, 
• zna kilka legend i opowieści z dziejów Polski, 

Kolor zielony 
• umie zachować się w lesie, spędził z gromadą kilka godzin obserwując jego Ŝycie, 
• potrafi wykorzystać dary lasu nie niszcząc środowiska, 

Kolor niebieski 
• zorganizował grę, zawody, teatr dla dzieci młodszych, 
• pomógł osobie starszej, chorej lub niepełnosprawnej, 
• potrafi naprawić proste uszkodzenie przedmiotu, 
• ma stały przydział obowiązków domowych i sumiennie się z nich wywiązuje, 
• szanuje rzeczy cudze i swoje, umie zabezpieczyć je przed zniszczeniem, 
• umie pływać lub wykazał się umiejętnościami w innej dyscyplinie sportu, 

Kolor fioletowy 
• wywiązuje się ze swojej funkcji w gromadzie (np. szóstkowy, kronikarz, gospodarz 

skarbca), 
• podpatrzy zwyczaje harcerskie, 
• zaprzyjaźni się z harcerzem z bratniej druŜyny, 


