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

Numer PESEL zdającego* 

Wypełnia zdający 

R.20-01-21.01-SG
Czas trwania egzaminu: 180 minut 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2021 
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

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 5 stron 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

Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce na naklejkę z numerem 
PESEL i z kodem ośrodka 
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Zadane egzaminacyjne 
 
Na podstawie Rysunku 1. rozpoznaj elementy uprzęży jednokonnej, a ich nazwy wpisz do Tabeli 1. 

 
Przygotuj przyczepę do przewozu koni i konia do transportu drogowego oraz wykonaj wszystkie czynności 

związane z załadunkiem i rozładunkiem konia w czasie transportu drogowego.  

Przygotowując konia do załadunku zgłoś egzaminatorowi przez podniesienie ręki: 

 przygotowanie przyczepy do załadunku konia, 

 gotowość do załadunku oraz sposób wyczyszczenia oraz ubrania konia w ochraniacze transportowe. 

Przed wprowadzeniem konia do przyczepy poinstruuj asystenta technicznego o czynnościach pomocniczych 

podczas załadunku konia.  

Następnie wykonaj poniższe czynności: 

 wprowadź konia do przyczepy, poczekaj na zamknięcie klapy przez asystenta technicznego, 

 zgłoś egzaminatorowi sposób przywiązania konia w przyczepie, 

 wydaj komendę asystentowi technicznemu o otwarciu tylnej klapy, 

 wyprowadź konia z przyczepy, 

 rozbierz konia z ochraniaczy transportowych. 

Następnie przygotuj konia do pokazu w ręku przed komisją egzaminacyjną na placu pokazowym na trójkącie 

o wymiarach 30 x 30 x 30 m.  

Prezentacji konia dokonaj na ogłowiu wędzidłowym  w następującej kolejności: 

 w pozycji „stój”, 

 w ruchu w stępie, 

 w ruchu w kłusie. 

W czasie prezentacji „w stój” przedstaw prezentowanego konia wypowiadając jego imię, płeć, rasę, wiek (lub 

rok urodzenia), rodowód oraz nazwę hodowcy.  

Wypełnij Kartę prezentacji konia, która pomoże Ci zapamiętać informacje o  prezentowanym koniu. Dane 

wypisz z Paszportu konia znajdującego się na wyposażeniu stanowiska. 

 

Uwaga: Przed przystąpieniem do prezentacji konia przed komisją egzaminacyjną masz prawo do                                

10 minutowego zapoznania się z koniem i wykonania próbnej prezentacji „w stój” i w ruchu w stępie i kłusie 

na trójkącie. 

Zaplatanie grzywy w koreczki nie jest wymagane. 

 

Po zakończonej prezentacji odprowadź konia do stajni. Stanowisko egzaminacyjne pozostaw 

uporządkowane. Podczas wykonywania zadań przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów: 

 elementy uprzęży szorowej jednokonnej – Tabela 1., 

 przyczepa do przewozu koni przygotowana do załadunku, 

 koń wyczyszczony i ubrany w ochraniacze transportowe, 

 koń wprowadzony do przyczepy, 

 prezentacja konia „w stój” na płycie, 

 prezentacja konia w ruchu w stępie i kłusie na trójkącie 

oraz 2 przebiegi: 

 sposób wprowadzania i wyprowadzania konia z przyczepy, 

 sposób prezentacji konia „w stój” na płycie i w ruchu stępem i kłusem na trójkącie.  
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Rysunek 1. Uprząż szorowa jednokonna 

  

 
 
 

Tabela 1. Elementy uprzęży szorowej jednokonnej 

Lp. Nazwa elementu uprzęży jednokonnej 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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Karta prezentacji konia 

Imię konia  

Płeć   

Skrót lub pełna nazwa rasy konia  

Rok urodzenia lub wiek konia w latach  

Rodowód:  

Ojciec  

Matka  

Ojciec matki  

Hodowca  
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