
Nazwa 
kwalifikacji: Organizowanie chowu i hodowli koni

Oznaczenie 
kwalifikacji: R.19

Numer zadania: 01

Kod arkusza: R.19-01-01_01_zo
Wersja arkusza: zo

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne równoważne merytorycznie sformułowania

R.1
Rezultat 1:  Dzienna dawka pokarmowa dla konia o ma sie ciała 600 kg wykonuj ącego prac ę 
średni ą we wst ępnym treningu skokowym
W Tabelę 6. wpisane:

R.1.1 ilość siana: w przedziale 6 - 10 kg
R.1.2 ilość mieszanki zbożowej dla koni sportowych: w przedziale 3 - 6  kg
R.1.3 ilość marchwi: w przedziale 1 - 4 kg 
R.1.4 wyliczona sucha masa razem: w przedziale 9 -12 kg
R.1.5 wyliczona energia strawna razem: w przedziale 95 - 121 MJ 
R.1.6 wyliczone białko ogóle strawne razem: w przedziale 570 - 793,5 g
R.1.7 zapotrzebowanie na suchą masę: w przedziale 9 -12 kg
R.1.8 zapotrzebowanie na energię strawną: w przedziale  95 - 115 MJ
R.1.9 zapotrzebowanie na białko ogóle strawne: w przedziale 570- 690 g
R.2 Rezultat 2: Odmiany na głowie i ko ńczynach u konia

W Tabelę 7. wpisane:
R.2.1 nr 1: gwiazdka ze strzałk ą

R.2.2 nr 2: latarnia
R.2.3 nr 3: gwiazda
R.2.4 nr 4: łysina
R.2.5 nr 5: chrapka
R.2.6 nr 6: pęcina
R.2.7 nr 7: ½ nadp ęcia
R.2.8 nr 8: ½ stawu p ęcinowego
R.2.9 nr 9: koronka
R.2.10 nr 10: ½ stawu nadgarstkowego

R.3 Rezultat 3: Ko ści i stawy w szkielecie konia
W Tabelę 8. wpisane:

R.3.1 nr 1: kość ramienna
R.3.2 nr 2: kość rysikowa (ko ści rysikowe)
R.3.3 nr 3: kość kopytowa
R.3.4 nr 4: trzeszczka p ęcinowa (trzeszczki p ęcinowe) lub trzeszczka
R.3.5 nr 5: odcinek l ędźwiowy kr ęgosłupa lub kr ęgi lędźwiowe lub l ędźwie
R.3.6 nr 6: staw łokciowy
R.3.7 nr 7: staw nadgarstkowy
R.3.8 nr 8: staw kolanowy
R.3.9 nr 9: staw skokowy
R.3.10 nr 10: staw p ęcinowy

R.4 Rezultat 4: Charakterystyka budowy i wyposa żenia boksu dla konia
W Tabelę 9. wpisane:

R.4.1 minimalna szerokość drzwi: 1,2 m lub 120 cm
R.4.2 optymalna szerokość drzwi: 1,50 m lub 150 cm

R.4.3

uzasadnienienie dotyczące szerokości drzwi od 1,2 - 1,5 m: takie wymiary pozwol ą bezpiecznie 
wejść do boksu koniowi i osobie go prowadz ącej, a tak że zmniejsza to niebezpiecze ństwo urazu 
biodra konia przy wprowadzaniu lub zapis równoznacz ny

R.4.4
uzasadnienienie dotyczące wyboru drzwi przesuwnych: drzwi przesuwane maj ą zaletę, że można je 
otwiera ć jedn ą ręką np. prowadz ąc konia, nie zajmuj ą też miejsca na korytarzu gdy s ą otwarte 
lub zapis równoznaczny

R.4.5 wysokość ścianki ażurowej w przedziale: 90 - 91 cm lub 0,9 - 0,91 m 
R.4.6 odległości między prętami w przegrodzie ażurowej: od 5 - 8 cm

R.4.7
uzasadnienienie dotyczące odległości między prętami przegrody ażurowej: odległo ści miedzy pr ętami 
nie mog ą być większe ni ż  5 - 8 cm, gdy ż może być to przyczyn ą uwięźnięcia nogi/nóg mi ędzy 
prętami lub zapis równoznaczny

R.4.8
uzasadnienienie dotyczące sposobu zabezpieczenia szyby w oknie: szyba w oknie powinna by ć 
zabezpieczona pr ętami lub otwieran ą krat ą aby nie doszło do stłuczenia szyby i zranienia kon ia 
lub zapis równoznaczny

R.4.9
uzasadnienienie dotyczące miejsca lokalizacji żłobu w boksie: montowany jest w rogu boksu lub 
wzdłu ż ścianki frontalnej boksu lub zapis równoznaczny

R.4.10
uzasadnienienie dotyczące miejsca lokalizacji żłobu w boksie: taki sposób monta żu zmniejsza 
nakłady pracy przy zadawaniu paszy lub zapis równoz naczny

R.5
Rezultat 5: Warto ści czynników środowiskowych kształtuj ących warunki zoohigieniczne w stajni 
oraz lokalizacja podstawowego wyposa żenia w boksie dla konia
W Tabelę 10. (R.5.1 do 5.4) wpisane oraz na Rysunku 2. (R.5.5 do R.5.8) zaznaczone: 

R.5.1 zakres temperatury optymalnej latem w stajni dla koni sportowych: optimum 15 - 20 °C

R.5.2 zakres temperatury optymalnej zimą w stajni dla koni sportowych: optimum 5 - 8  °C
R.5.3 zakres naświetlenia w stajni dla koni sportowych: 1:12
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R.5.4 zakres wilgotności względnej powietrza w stajni dla koni sportowych: do 80%
R.5.5 żłób symbol "prostokąt"  przy ściance frontalnej boksu, w jego w rogu
R.5.6 poidło symbol "kółko"  w kolejnym rogu boksu lub po przekątnej od żłobu

R.5.7
podstawka pod lizawkę symbol "kwadrat" w kolejnym rogu boksu lub po przekątnej od żłobu lub poidła 
lub nie sąsiaduje z poidłem

R.5.8 drzwi symbol strzałki dwubiegunowej na ściance frontalnej, bez kontaktu ze żłobem
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