
Nazwa 

kwalifikacji:
Organizacja chowu i hodowli koni

Oznaczenie 

kwalifikacji:
R.19

Numer 

zadania:

01

Kod 

arkusza:
R.19-01-15.08

Lp.
Rezultaty podlegające ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie

R.1.
Rezultat 1. Dzienna dawka pokarmowa dla konia wierzchowego o masie 600 kg użytkowanego w 
rekreacji 1 godzinę dziennie

R.1.1 wpisane zapotrzebowanie na energię strawną:  90-110 MJ
R.1.2 wpisane zapotrzebowanie na białko ogólne strawne: 540-660 g
R.1.3 wpisane zapotrzebowanie na suchą masę: 9-12 kg
R.1.4 zaproponowana ilość owsa: 3-6 kg
R.1.5 zaproponowana ilość siana: minimum 1 kg/100kg masy ciała tj. 6-12 kg
R.1.6 zaprponowana ilość marchwi: 1-5 kg
R.1.7 zsumowana ilość energii strawnej  w dawce mieści się w granicach 90-110 MJ
R.1.8 zsumowana ilość białka ogólnego strawnego w dawce mieści się w granicach 540-858 g  
R.1.9 zsumowana ilość suchej masy w dawce mieści się w granicach 9-12 kg 

R.2.
Rezultat 2. Zapotrzebowanie na obliczone pasze oraz słomę wykorzystywaną do ścielenia w 
boksach

R.2.1 wpisana ilość paszy na dzień dla 1 konia z tabeli 3 oraz ilość słomy 5 kg
R.2.2. wpisana ilość koni w stadzie: 5 szt.
R.2.3 wpisana liczba dni żywienia zimowego: 200 dni
R.2.4 obliczone zapotrzebowanie na 200 dni żywienia zimowego
R.2.5 obliczona ilość rezerwy paszy 10%
R.2.6 obliczone łączne zapotrzebowanie na owies w tonach
R.2.7 obliczone łączne zapotrzebowanie na siano w tonach
R.2.8 obliczone łączne zapotrzebowanie na marchew w tonach
R.2.9 obliczone łączne zapotrzebowanie na słomę w tonach

R.3.
Rezultat 3. Wybór przedmiotów używanych w czasie krycia naturalnego z określeniem sposobu 
użycia

R.3.1 wybór bandaża
R.3.2 wybór koca
R.3.3 wybór kolca
R.3.4 wybór pęt
R.3.5 wybór próbnika

R.3.6
określenie sposobu lub celu użycia bandaża np. do owiniecia ogona klaczy  lub do zabezpieczenia 
pochwy klaczy i prącia ogiera przed pokaleczeniem przez włosy ogona klaczy

R.3.7
określenie sposobu lub celu użycia koca np. do zabezpieczenie klaczy przed  urazami spowodowanymi 
przez ogiera podczas krycia.

R.3.8 określenie sposobu lub celu  użycia kolca np. do prowadzenia i kontrolowania ogiera w czasie krycia  

R.3.9
określenie sposobu lub celu  użycia pęta, np. do pętania nóg klaczy i zabezpieczenia ogiera przed 
kopnięciem w czasie kopulacji

R.3.10
określenie sposobu lub celu użycia próbnika np.użycie ścianki do odgrodzenia klaczy od ogiera w czasie
próbowania klaczy przed kopulacją

R.4.
Rezultat 4. Informacje o rasach koni hodowanych w Polsce ustalone na podstawie 
przedstawionych danych

R.4.1 wpisane w pozycji 1 kolumna 2: z
R.4.2 wpisane w pozycji 1 kolumna 3: zimnokrwista lub polski koń zimnokrwity
R.4.3 wpisane w pozycji 2 kolumna 2 : m
R.4.4 wpisane w pozycji 2 kolumna 4 : Polski Związek Hodowców Koni lub PZHK
R.4.5 wpisane w pozycji 4 kolumna 2: hc
R.4.6 wpisane w pozycji 5 kolumna 2: sp
R.4.7 wpisane w pozycji 5 kolumna 3: polski koń szlachetny półkrwi 

R.4.8
wpisane w pozycji 6 kolumna 1: kolor czerwony imion koni lub kolor czerwony nazw koni lub czerwony

R.4.9 wpisane w pozycji 6 kolumna 3: pełna krew angielska lub folblut 

R.4.10 wpisane w pozycji 6 kolumna 4: Tory Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec lub Polish Jockey Club
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