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Nazwa kwalifikacji: Szkolenie i użytkowanie koni
Oznaczenie kwalifikacji: R.20
Numer zadania: 01
Wersja arkusza: SG

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego*
R.20-01-20.01-SG
Czas trwania egzaminu: 180 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2020
PODSTAWA PROGRAMOWA
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
2012

Instrukcja dla zdającego
1.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL
i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 swój numer PESEL*,
 oznaczenie kwalifikacji,
 numer zadania,
 numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 4 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu
nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji
pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez
podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu
nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!
* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
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Zadanie egzaminacyjne
Uzupełnij Tabelę 2., rozpoznając typy podków na podstawie rysunków oraz opisu zamieszczonego
w Tabeli 1.
Nazwy typów podków wybierz ze zbioru nazw podków:
 gryfowa,
 poślizgowa,
 warszawska,
 wyścigowa,
 z wąsem,
 trzyćwierciowa,








z wydłużonym przodkiem,
półksiężycowata,
ze sztyftami,
pantoflowa.
hacelowa,
zwarta.

Na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym przygotuj konia do treningu na pojedynczej lonży na
wypinaczach zwykłych tj. wyczyść, osiodłaj i okiełznaj wylosowanego konia w ogłowie z wędzidłem
podwójnie łamanym z nachrapnikiem kombinowanym. Załóż również ochraniacze na 4 nogi konia.
Wykonaj wszystkie wymagane czynności przygotowujące konia do lonżowania na wyposażonym
stanowisku egzaminacyjnym w stajni. W zależności od wyposażenia ośrodka możesz mieć do dyspozycji
pas do lonżowania lub siodło z czaprakiem i popręgiem.
Po przygotowaniu konia do lonżowania zgłoś egzaminatorowi przez podniesienie ręki gotowość do treningu
oraz zaprezentuj sposób wyczyszczenia, osiodłania, okiełznania i przypięcia lonży.
Zaplanuj pracę na lonży przez czas około 30 minut z podziałem na fazy rozgrzewki, pracy zasadniczej
i uspokojenia.
Przygotowanego do treningu konia przeprowadź w ręku na wyznaczony plac do lonżowania.
Na placu do lonżowania zaprezentuj następujące zadania:
 praca w stępie,
 przejścia stęp – kłus,
 praca w kłusie,
 przejścia kłus – stęp,
 zmiany kierunku lonżowania,
 sposób i moment założenia zwykłych wypinaczy oraz ich regulacja,
 użycie lonży, bata oraz posługiwanie się pomocami głosu i mowy ciała.
Po zakończeniu treningu odprowadź konia do stajni. Stanowisko egzaminacyjne pozostaw uporządkowane.
Wszystkie wyżej wymienione czynności powinny być wykonywane pod nadzorem i na polecenie osób
nadzorujących przebieg egzaminu.
Przed przystąpieniem do wykonania zadania obowiązkowo zapoznaj się z „Instrukcją bezpiecznego
zachowania podczas pracy z końmi”
Podczas wykonywania zadań przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Tabela 1. Charakterystyka typów podków
Numer
opisu
1.
2.
3.

4.
5.

Opis podkowy














gładka, szeroka powierzchnia przyziemna,
brak rowka ułatwia koniowi poślizg,
stosowana na kończyny tylne u koni reiningowych.
stosowana u koni pracujących na miękkim gruncie,
daje dobrą przyczepność przy pokonywaniu dużych oporów.
zapobiega poślizgom na powierzchni betonowej i asfaltowej,
zalecana dla koni zaprzęgowych,
wyposażona w cztery widie.
bardzo lekka podkowa, może być przyklejana do kopyta,
zazwyczaj wykonana z aluminium,
w celu zwiększenia przyczepności rowek wykonany jest na całym obwodzie.
zadaniem tej podkowy jest podparcie niepracującej strzałki,
stosowana w celu wzmocnienia kopyt poochwatowych.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
 typy podków – Tabela 2.,
 koń wyczyszczony, osiodłany, okiełznany i przygotowany do lonżowania,
 prezentacja lonżowania konia
oraz 2 przebiegi:
 przebieg przygotowania konia do lonżowania,
 przebieg postępowania z koniem w czasie lonżowania.
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Tabela 2. Typy podków
Rozpoznaj typ podkowy na podstawie rysunku oraz opisu z Tabeli 1.
Lp.

Rysunek podkowy

Nazwa podkowy

1.

2.

3.

4.

5.
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Numer opisu
podkowy
z Tabeli 1.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

