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Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś

przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:

 wpisz oznaczenie kwalifikacji,

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,

 wpisz swój numer PESEL*,

 wpisz swoją datę urodzenia,

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.

4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.

5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.

6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.

7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem.

8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś

odpowiedź „A”:

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź,

otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI

i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

PODSTAWA PROGRAMOWA 
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Zadanie 1. 

Najlepszą rasą koni do konkurencji reining jest 

A. American Quarter Horse.

B. pełna krew angielska.

C. hanowerska.

D. oldenburska.

Zadanie 2. 

W konkurencji powożenie najlepiej sprawdzają się konie 

A. pełnej krwi angielskiej.

B. czystej krwi arabskiej.

C. huculskie.

D. śląskie.

Zadanie 3. 

Wskaż konkurencję jeździecką, w której najlepiej sprawdziłby się koń o wymiarach 166-205-25. 

A. Wyścigi konne.

B. Wyścigi kłusaków.

C. Powożenie zaprzęgami.

D. Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego.

Zadanie 4.  

Przeszkoda przedstawiona na rysunku to 

A. doublebarre.

B. triplebarre.

C. stacjonata.

D. okser.

Zadanie 5. 

Który rodzaj dosiadu przedstawiony jest na rysunku? 

A. Podstawowy.

B. Fotelowy.

C. Widłowy.

D. Półsiad.
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Zadanie 6. 

Na przeglądach, aukcjach i pokazach konie prezentowane są w ręku, pozycji „stój” oraz 

A. w kłusie i galopie.

B. w stępie i kłusie.

C. tylko w kłusie.

D. tylko w stępie.

Zadanie 7. 

Ocena pokroju i ruchu 4-letnich koni podczas Mistrzostw Polski Młodych Koni odbywa się na 

A. trójkącie o wymiarach 30 x 30 x 30 m.

B. czworoboku o wymiarach 20 x 40 m.

C. prostej ścieżce o długości 40 m.

D. kole o średnicy 20 m.

Zadanie 8. 

Przedstawiony na rysunku sposób zaplatania końskiego ogona nazywa się 

A. ścieżką.

B. wachlarzem.

C. ozdobną plecionką.

D. warkoczem dobieranym.

Zadanie 9. 

Uderzanie kopytami kończyn tylnych o przednie nogi w czasie ruchu w szybszych chodach, czego 

konsekwencją są zranienia kończyn najczęściej piętek, nazywa się 

A. strychowaniem.

B. bilardowaniem.

C. krzyżowaniem.

D. ściganiem.

Zadanie 10. 

Powodem powstawania pipaka na stawie skokowym konia jest 

A. nałogowe połykanie powietrza tzw. łykanie.

B. uderzanie tylnymi nogami w ścianę boksu.

C. „bujanie” się konia w boksie tzw. tkanie.

D. zbyt duża ilość białka w paszy.
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Zadanie 11. 

Temperatura ciała zdrowego konia wynosi 

A. 35,5 – 36,0 °C

B. 36,5 – 37,0 °C

C. 37,5 – 38,5 °C

D. 39,0 – 39,5 °C 

Zadanie 12. 

Element dekoracji zwycięskich koni w konkursach jeździeckich przedstawiony na rysunku to 

A. piaff.

B. hoof.

C. frog.

D. flots.

Zadanie 13. 

Przedstawione na rysunku narzędzie służy do 

A. tarnikowania kopyt konia.

B. przerywania grzywy konia.

C. rozczesywania ogona konia.

D. czyszczenia szczotki włosianej.

Zadanie 14. 

Na rysunku przedstawiono 

A. gouge.

B. chambon.

C. wypinacz trójkątny.

D. wypinacz pojedynczy.
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Zadanie 15. 

Najwolniejszy czterotaktowy chód konia to 

A. stęp.

B. kłus.

C. szłap.

D. caplowanie.

Zadanie 16. 

Jeździec siedzący w siodle nie wysiadujący każdego kroku konia, lecz znajdujący oparcie na kolanach 

i strzemionach unosi się na jeden krok w siodle i miękko w nie wraca.  

Przedstawiony opis dotyczy kłusa 

A. roboczego.

B. ćwiczebnego.

C. w półsiadzie.

D. anglezowanego.

Zadanie 17. 

Na rysunku przedstawiony jest dosiad 

A. podstawowy.

B. stiplowy.

C. widłowy.

D. fotelowy.

Zadanie 18. 

Wjazd i wyjazd z czworoboku o wymiarach 20 x 60 m znajduje się 

A. w literze A

B. w literze B

C. w literze C

D. w literze E 

Zadanie 19. 

Parada zawsze kończy się 

A. stępem pośrednim.

B. zatrzymaniem

C. półparadą.

D. piruetem.
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Zadanie 20. 

Widoczna na schemacie figura ujeżdżeniowa to 

A. półwolta.

B. półparada.

C. zatrzymanie.

D. odwrotna półwolta.

Zadanie 21.  

Na schemacie przedstawiono zmianę kierunku jazdy 

A. w kole.

B. po przekątnej.

C. przez środek.

D. przez półwoltę.

Zadanie 22. 

Małe koło o średnicy od 10 do 6 m nazywa się 

A. półparadą.

B. półwoltą.

C. paradą.

D. woltą.

Zadanie 23. 

Na rysunku przedstawiono ogłowie 

A. rambo micklem.

B. meksykańskie.

C. westernowe.

D. proste.
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Zadanie 24. 

Na rysunku przedstawiono 

A. poduszkę.

B. żel pod siodło.

C. pled pod siodło.

D. siodło bezterlicowe.

Zadanie 25.  

Na rysunku przedstawiono 

A. uździenicę

B. hakamore.

C. kawecan.

D. gouge.

Zadanie 26. 

Elementem ciągnącym w uprzęży szorowej jest 

A. natylnik.

B. chomąto.

C. naszelnik.

D. napierśnik.

Zadanie 27. 

W której konkurencji jeździeckiej jazda w kamizelce ochronnej jest obowiązkowa? 

A. Sportowych rajdach konnych.

B. Próbie terenowej WKKW.

C. Ujeżdżeniu.

D. Reiningu.

Zadanie 28. 

W konkurencji ujeżdżenie, cylindra jako nakrycia głowy pozwala się używać zawodnikom 

A. 18-letnim i starszym, wiek konia nie ma znaczenia.

B. juniorom, dosiadającym koni sześcioletnich i starszych.

C. młodym jeźdźcom, dosiadającym koni siedmioletnich i starszych.

D. 22-letnim i starszym, dosiadającym koni siedmioletnich i starszych.
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Zadanie 29. 

Wskaż miejsce powożącego na bryczce w czasie jazdy. 

A. Na środku.

B. Z lewej strony.

C. Z prawej strony.

D. Nie ma to znaczenia.

Zadanie 30. 

W czasie przygotowywania konia do jazdy konnej przywiązywanie za wędzidło i wodze do koniowiązu jest 

A. zabronione.

B. zawsze dozwolone.

C. dozwolone, jeżeli do wędzidła jest jeszcze przypięty uwiąz.

D. dozwolone, jeżeli wodze rozchodzą się na prawo i lewo do dwóch filarów.

Zadanie 31. 

Czas trwania transportu koni drogą lądową bez przerwy nie powinien przekraczać 

A. 5 godzin.

B. 8 godzin.

C. 12 godzin.

D. 18 godzin.

Zadanie 32. 

Najpopularniejsza rasa koni wykorzystywana w konnej turystyce górskiej to 

A. koń małopolski.

B. konik polski.

C. koń huculski.

D. kuc feliński.

Zadanie 33. 

Jeździec zamykający zastęp w czasie biegu św. Huberta to 

A. dżokej.

B. amazonka.

C. przodownik.

D. kontrmaster.

Zadanie 34. 

Schorzenie koni polegające na występowaniu w stawach wolnych fragmentów chrząstki lub kości 

powodujące kulawiznę konia to 

A. osteochondroza.

B. arteritis.

C. ochwat.

D. RAO.
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Zadanie 35. 

Nagniecenie skóry i tkanki podskórnej na kłębie lub grzbiecie pod siodłem, powstałe na skutek 

nieprawidłowego siodłania lub wadliwego dosiadu, to 

A. odsednienie. 

B. podbicie. 

C. zatrat. 

D. fajka. 

Zadanie 36. 

Minimalne wymiary boksu dla dorosłego konia powyżej 147 cm wysokości w kłębie wynoszą 

A. 5 m x 3 m  

B. 4 m x 3 m 

C. 3 m x 3 m 

D. 2 m x 3 m 

Zadanie 37. 

Na rysunku przedstawiono znak szlaku konnego oznaczający  

A. początek szlaku konnego. 

B. znak podstawowy szlaku. 

C. koniec szlaku konnego. 

D. zmianę kierunku szlaku. 

 

Zadanie 38. 

Figura ujeżdżeniowa pokazana na rysunku to  

A. pasaż w kłusie. 

B. piruet w galopie. 

C. ciąg w lewo w kłusie 

D. lotna zmiana nogi w galopie. 

 

 

 

Zadanie 39. 

Na rysunku przedstawiono Jeździecką Odznakę Turystyki 

A. Górskiej. 

B. Nizinnej. 

C. Pomorskiej. 

D. Małopolskiej. 
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Zadanie 40. 

Stajnia posiada 6 koni „pod siodło”. Konie pracują pod siodłem 5 dni w tygodniu po 2 godziny. Opłata za 

godzinę jazdy wynosi 30,00 zł. Oblicz przychód stajni z jazd konnych w okresie pełnych 4 tygodni. 

A. 1 800,00 zł 

B. 3 600,00 zł 

C. 7 200,00 zł 

D. 8 000,00 zł 
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