
Nazwa 
kwalifikacji: Organizowanie chowu i hodowli koni

Oznaczenie 
kwalifikacji: R.19

Numer zadania: 01
Kod arkusza: R.19-01-16.08

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie

R.1
Rezultat 1. Dawka pokarmowa dla klaczy rasy małopol skiej o maise ciała 500 kg w 
pierwszym miesi ącu laktacji

R.1.1 ilość owsa: 2-7 kg
R.1.2 ilość otrąb pszennych: 1 - 3 kg
R.1.3 ilość siana: 1 - 2 kg siana/100 kg masy ciała klaczy tj. 5 - 10 kg siana
R.1.4 ilość marchwi: 1 - 4 kg
R.1.5 wpisane zapotrzebowanie na suchą masę: 12,5 kg
R.1.6 wpisane zapotrzebowanie na ES MJ: 130
R.1.7 wpisane zapotrzebowanie na BOS: 1130 g
R.1.8 zsumowana ilość suchej masy pomiędzy11,87 - 13,12 kg
R.1.9 zsumowana ilość ESMJ pomiędzy 115-145 
R.1.10 zsumowana ilość BOS pomiędzy 1017 - 1243 g

R.2 Rezultat 2. Nazwy ma ści i rasy koni

R.2.1 rysunek 1 maść konia: myszata
R.2.2 rysunek 1 skrót rasy: kn
R.2.3 rysunek 2 maść konia: gniada
R.2.4 rysunek 2 skrót rasy : śl
R.2.5 rysunek 3 maść konia: kara
R.2.6 rysunek 3 rasa konia: pełna krew angielska
R.2.7 rysunek 4 maść konia: gniadosrokata
R.2.8 rysunek 4 rasa konia: polski koń szlachetny półkrwi lub koń szlachetny półkrwi
R.2.9 rysunek 5 maść konia: gniadodereszowata  
R.2.10 rysunek 5 rasa konia: zimnokrwista

R.3 Rezultat 3. Nazwy odmian na głowie konia

R.3.1 numer 1 nazwa odmiany: kwiatek
R.3.2 numer 1 skrót: kw.
R.3.3 numer 2 nazwa odmiany: gwiazdka strzałaka lub gwiazdka i strzałka
R.3.4 numer 2 skrót: gw.strz. lub gw. i strz.
R.3.5 numer 3: nazwa odmiany: gwiazdka ze strzałką i chrapka
R.3.6 numer 3 skrót: gw. ze strz.i chr.
R.3.7 numer 4 nazwa odmiany: łysina
R.3.8 numer 4 skrót: łys.
R.3.9 numer 5 nazwa odmiany: latarnia
R.3.10 numer 5 skrót: lat.

dopuszcza się dowolne skróty z prawidłowo określonych odmian
R.4 Rezultat 4. Nazwy odmian na ko ńczynach konia

R.4.1 numer 1 nazwa odmiany: 1/2 nadpęcia
R.4.2 numer 1 skrót: 1/2 nadp.
R.4.3 numer 2 nazwa odmiany: 1/2 stawu pęcinowego
R.4.4 numer 2 skrót: 1/2 st.pęc.
R.4.5 numer 3: nazwa odmiany: nadpęcia
R.4.6 numer 3 skrót: nadp.
R.4.7 numer 4 nazwa odmiany: pęcina
R.4.8 numer 4 skrót: pęc.
R.4.9 numer 5 nazwa odmiany: ze stawem nadgarstkowym
R.4.10 numer 5 skrót: ze st. nadg.

dopuszcza się dowolne skróty z prawidłowo określonych odmian
R.5 Rezultat 5. Nazwy narz ądów układu rozrodczego klaczy

R.5.1 numer 1: srom (przedsionek pochwy)
R.5.2 numer 2:  pochwa
R.5.3 numer 3: szyjka macicy
R.5.4 numer 4: trzon macicy
R.5.5 numer 5: róg macicy (rogi macicy)
R.5.6 numer 6: jajowód (jajowody)
R.5.7 numer 7: lejek jajowodu
R.5.8 numer 8: jajnik (jajniki)
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