Test wiedzy ze statutu ZHP
1.Kto posiada osobowość prawną?
a. ZHP, chorągwie
b. ZHP
c. Hufce, chorągwie
2. Jakie miasto jest siedzibą władz ZHP?
a. Rzeszów
b. Gdańsk
c. Warszawa
3. ZHP jest stowarzyszeniem do którego mogą wstąpić?
a. wszyscy bez względu na pochodzenie rasę czy wyznanie
b. wyłącznie osoby obrządku katolickiego
c. wyłącznie osoby polskiej narodowości
4. ZHP jest członkiem organizacji międzynarodowych.
Jakich?
a. Tylko WOSM i WAGGA
b. Tylko WOSM i ISGF
c. WOSM, WAGGS, ISGF
5. Zasady harcerskiego wychowania zapisane w statucie ZHP
to:
a. Służba, braterstwo, praca nad sobą
b. Odpowiedzialność, sumienność, wzajemna pomoc
c. Indywidualność, odwaga, poświęcenie
6. Statut ZHP obowiązujący obecnie to statut uchwalony :
a. XXXIII zjeździe ZHP, który odbył się 3 grudnia 2005r.
b. XXXVI zjeździe ZHP, który odbył się 2 maja 2010r.
c. XXXVIII zjeździe ZHP, który odbył się 7 lipca 2013r.
7. Wartości wychowawcze ZHP są zawarte min. :
a. Obietnicy Zucha, Prawie Harcerskim, Zobowiązaniu
Instruktorskim
b. Prawie Zucha, rozdziale 6 statutu ZHP
c. Zobowiązaniu Instruktorskim, książeczce
8. Prawo Zucha zawiera:
a. 6 punktów
b. 4 punkty
c.10 punktów
9.Prawo Harcerskie zawiera:
a. 6 punktów
b. 10 punktów
c. 8 punktów
10. 9 punkt Prawa Harcerskiego to:
a. Harcerz jest oszczędny i ofiarny
b. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc innym
c. Harcerz jest zawsze pogodny
11. 3 punkt Prawa Zucha to:
a. Zuch pamięta o swoich obowiązkach
b. Zuch mówi prawdę
c. Zuch jest dzielny
12. Hymnem ZHP jest:
a. Pierwsza wrotka piosenki „Ideały”
b. Piosenka „Bratnie słowo”
c. Pierwsza zwrotka wraz z refrenem „Wszystko co nasze,
Polsce oddamy”
13. Zuchy po złożeniu Obietnicy Zucha noszą:
a. Lilijkę
b. Krzyż Harcerski
c. Znaczek Zucha
14. Harcerz po złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego nosi:
a. Krzyż Harcerski
b. Lilijkę
c. Plakietkę WOSM- chłopcy, WAGGS- dziewczynki

15. Osoby poniżej 16 roku życia mogą należeć do ZHP po:
a. Wyrażeniu przez rodziców lub opiekunów prawnych pisemnej
zgody
b. Wyjeździe na 2 tyg. na obóz i po przejściu na nim próby
dzielności
c. Po zezwoleniu wychowawcy ze szkoły
16. Kto należy do starszyzny ZHP?
a. Osoba która ukończyły 20 lat i nie złożyła Zobowiązania
Instruktorskiego
b. Osoba która ukończyła 50 lat i nie złożyła Zobowiązania
Instruktorskiego
c. Osoba, która ukończyła 25 lat i nie złożyła Zobowiązania
Instruktorskiego
17. Instruktorem ZHP może zostać osoba, która:
a. 23 lata
b. 18 lat
c. 16 lat
18. Miano seniora otrzymują:
a. Starszyzna i instruktorzy, którzy ukończyli 40 lat i złożyli
stosowną deklarację właściwemu komendantowi
b. Instruktorzy, którzy ukończyli 50 lat i złożyli stosowną
deklarację właściwemu komendantowi
c. Instruktorzy i starszyzna, którzy ukończyli 55 lat i złożyli
stosowną deklarację właściwemu komendantowi
19. W kręgach mogą się zrzeszać:
a. Tylko instruktorzy
b. Tylko seniorzy
c. Starszyzna i instruktorzy
20. Prawo do „przyjmowania” od osoby, która składa
Obietnice Zucha i Przyrzeczenie Harcerskie, Zobowiązanie
Instruktorskie posiada:
a. Osoba będąca członkiem zwyczajnym ZHP po ukończeniu 18
roku życia
b. Instruktorzy
c. Starszyzna harcerska
21.Drużynowym drużyny harcerskiej może zostać:
a. Instruktor ZHP
b. Osoba niepełnoletnia, która i ukończyła 16 lat i został jej
wyznaczony pełnoletni opiekun
c. Osoba, która nie jest członkiem ZHP
22. Członkiem zwyczajnym ZHP są:
a. Zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy,
starszyzna harcerska
b. Zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy
c. Osoby wspierające ZHP, zuchy, harcerze, harcerze starsi,
wędrownicy, instruktorzy, starszyzna harcerska
23. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi ZHP są:
a. Hufce, szczepy
b. Chorągwie, hufce
c. Hufce i drużyny
24. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi ZHP są:
a. Chorągwie
b. Drużyny, gromady, kręgi
c. Hufce
25. Pracami Rady Naczelnej ZHP kieruje:
a. Naczelnik ZHP
b. Przewodniczący ZHP
c. Komisja Rewizyjna GK ZHP
26. Pracami GK ZHP kieruje:
a. Naczelnik ZHP
b. Przewodniczący ZHP
c. Komisja Rewizyjna GK ZHP

27. Na funkcję skarbnika ZHP może być wybrany:
a. Instruktor ZHP nie mający opłaconych składek i nie mający
zaliczonej służby instruktorskiej
b. Pełnoletni członek zwyczajny ZHP nie będący instruktorem
ZHP
c. Niepełnoletni instruktor ZHP
28. Wybory do władz ZHP odbywają się:
a. W sposób tajny obowiązkowo
b. W sposób jawny obowiązkowo
c. w sposób tajny chyba że, uprawnieni do głosowania
postanowią inaczej
29. Zjazd hufca obraduje jako:
a. Zjazd zwykły, sprawozdawczy i nadzwyczajny
b. Zjazd powszechny, jednodniowy i nadzwyczajny
c. Zjazd zwykły, szczegółowy i nadzwyczajny
30. W skład komendy hufca wchodzi:
a. Co najmniej 5 osób
b. Co najmniej 2 członków
c. Co najmniej 1 członek
31. Komisja Rewizyjna hufca liczy:
a. Co najmniej 3 członków
b. Co najmniej 2 członków
c. Co najmniej 1 członka
32. Centralna Komisja Rewizyjna liczy co najmniej:
a. 3 członków
b. 5 członków
c. 9 członków
33. Naczelny sąd harcerski liczy co najmniej:
a. 9 członków
b. 2 członków
c. 8 członków
34. W skład Komendy Chorągwi wchodzi:
a. Co najmniej 3 członków komendy w tym komendant, skarbnik
i zastępca komendanta
b. Maksymalnie 3 członków komendy w tym komendant,
skarbnik i zastępca komendanta
c. Co najmniej 2 osoby w tym skarbnik i komendant chorągwi
35. Kto wchodzi w skład Rady Naczelnej ZHP:
a. Przewodniczący ZHP, wiceprzewodniczący ZHP, 30-40
członków
b. Naczelnik ZHP, Przewodniczący ZHP, 50 członków
c. Przewodniczący ZHP, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
50 członków
36. Kto jest najwyższą władzą ZHP?
a. Przewodniczący ZHP
b. Naczelnik ZHP
c. Zjazd ZHP
37. Przewodniczący ZHP stoi na straży:
a. Jedności, zasad ideologicznych i tradycji ZHP
b. Dobrego gospodarowania majątkiem ZHP
c. Kierowania pracami Głównej Kwatery ZHP
38. Naczelnik ZHP:
a. Kieruje pracami Rady Naczelnej
b. Nadaje odznaczenia i tytuły honorowe ZHP
c. Reprezentuje ZHP
39. Rada Naczelna ZHP jest władzą:
a. Wykonawczą
b. Uchwałodawczą
c. Sądowniczą
40. Centralna Komisja Rewizyjna jest:
a. Organem zarządzającym
b. Organem kontrolnym
c. Organem uchwałodawczym

41. Zjazd ZHP obraduje jako:
a. Nadzwyczajny i sprawozdawczy
b. Sprawozdawczy i zwykły
c. Zwykły lub nadzwyczajny
42. Zjazd zwykły ZHP jest zwoływany przez
Przewodniczącego ZHP na wniosek Rady Naczelnej co:
a.3 lata
b. 4 lata
c. 5 lat
43. Wysokość składek członkowskich ustala:
a. Rada Naczelna
b. Kwatera Główna
c. Zjazd Chorągwi
44. Sąd Harcerski Chorągwi liczy co najmniej:
a. 9 członków
b. 8 członków
c. 2 członków
45. Sąd harcerski Hufca liczy co najmniej:
a.9 członków
b. 8 członków
c. 3 członków
46. Komisja Rewizyjna chorągwi liczy co najmniej:
a. 3 członków
b. 5 członków
c. 7 członków
47. Harcerz z jakim stopniem może być wybrana na
stanowisko komendanta chorągwi?
a. przewodnik
b. podharcmistrz
c. harcmistrz
48. Członkiem sądu harcerskiego może zostać osoba w
stopniu:
a. przewodnik
b. podharcmistrz
c. harcmistrz
49. Kadencje Przewodniczącego ZHP można sprawować:
a. Dożywotnio
b. Przez 2 kadencje
b. Przez 1 kadencję
50. Zjazd zwykły hufca jest zwoływany przez komendę hufca
co:
a. 5 lat
b. 6 lat
c. 4 lata
51. Zjazd sprawozdawczy hufca odbywa się:
a. Raz w połowie kadencji
b. Dwa razy w połowie kadencji
c. W każdym półroczu kadencji
52. Rada Chorągwi liczy:
a. Od 3 do 6 osób
b. Od 7 do 11 osób
c. Od 12 do 20 osób
53. Rada chorągwi jest wybierana:
a. Na Zjeździe Chorągwi i spośród jej członków
b. Wybiera ją Naczelnik ZHP
c. Tworzą ją Komendanci Hufców należących do Chorągwi

Odpowiedzi:
1.A
2.C
3.A
4.C
5.A
6.B
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53.A

