Arkusz zawiera informacje
prawnie chronione do momentu
rozpoczęcia egzaminu
Nazwa kwalifikacji: Jeździectwo i trening koni
Oznaczenie kwalifikacji: RL.06
Wersja arkusza: SG
Czas trwania egzaminu: 60 minut
RL.06-SG-20.06

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2020
CZĘŚĆ PISEMNA

PODSTAWA PROGRAMOWA
2017

Instrukcja dla zdającego
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś
przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
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.
Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
Czytaj uważnie wszystkie zadania.
Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/
atramentem.
Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący
układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

9.
10.

Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
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
Układ graficzny
© CKE 2019
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Zadanie 1.
W konkurencji powożenie najlepszą rasą koni jest
A.
B.
C.
D.

koń śląski.
konik polski
kuc szetlandzki.
czysta krew arabska.

Zadanie 2.
Konie pełnej krwi angielskiej są konstytucji
A.
B.
C.
D.

limfatycznej.
pospolitej.
suchej.
słabej.

Zadanie 3.
Narzędzie potrzebne do zabezpieczenia pęknięcia i odłamania kopyta to
A.
B.
C.
D.

tarnik.
gąbka.
nożyce.
młotek.

Zadanie 4.
Obowiązkowe szczepienie koni wykonuje się przeciwko
A.
B.
C.
D.

rodokokozie.
wściekliźnie.
grzybicy.
grypie.

Zadanie 5.
Jeżeli zawody w skokach przez przeszkody odbywały się 01.05.2020 r., to na zawody ze względu na
nieterminowe szczepienie przypominające w kierunku grypy nie mógł być przyjęty koń, który został
zaszczepiony
A.
B.
C.
D.

1 kwietnia 2020 r.
25 stycznia 2020 r.
30 listopada 2019 r.
22 marca 2019 r.

Zadanie 6.
Które zachowanie konia w stajni powinno zaniepokoić jeźdźca?
A.
B.
C.
D.

Koń tarza się, wstaje i otrzepuje się.
Koń stoi i ogląda się na własne boki.
Koń kopie kopytami w drzwi boksu.
Koń wyjada zadany owies i siano.
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Zadanie 7.
Czynność przedstawiona na rysunku to
A.
B.
C.
D.

metoda poskromienia konia.
rozczyszczanie kopyta.
nauka podawania nóg.
diagnostyka podbicia.

Zadanie 8.
Niepokojący dźwięk opisywany jako świst, charczenie z krtani w czasie wysiłku konia wskazuje
na występowanie objawów
A.
B.
C.
D.

RAO.
rorera.
astmy.
rodokokozy.

Zadanie 9.
Świeżo zebrane siano zawierające rośliny motylkowe można skarmiać koniom
A.
B.
C.
D.

bezpośrednio po zbiorze.
tydzień po zbiorze.
trzy tygodnie po zbiorze.
sześć tygodni po zbiorze.

Zadanie 10.
Po intensywnym treningu konia paszę treściwą można zadać
A.
B.
C.
D.

bezpośrednio po powrocie konia do stajni.
po oddaniu moczu przez konia.
po oddaniu kału przez konia.
po upływie 1 godziny.

Zadanie 11.
Na rysunku przedstawiono
A.
B.
C.
D.

wertykulator.
glebogryzarkę.
prasę hydrauliczną.
równiarkę do podłoża.
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Zadanie 12.
W jakim wieku konie ras oo i xx są dopuszczane po raz pierwszy do gonitw na torze wyścigowym?
A.
B.
C.
D.

oo – 3 lata; xx – 2 lata.
oo – 2 lata; xx – 3 lata.
oo – 4 lata; xx – 1,5 roku.
oo – 1,5 roku; xx – 2,5 roku.

Zadanie 13.
Do prowadzenia pokazanego na rysunku zespołu pojazdów przeznaczonych do przewozu koni wymagane
jest prawo jazdy kategorii

A.
B.
C.
D.

AM
B
B+E
T

Zadanie 14.
Materiałem do badań antydopingowych u koni jest
A.
B.
C.
D.

kał.
mocz.
wymaz z jamy gębowej.
włos z grzywy z cebulką.

Zadanie 15.
Odmiana na głowie pokazana na rysunku to
A.
B.
C.
D.

łysina.
latarnia.
strzałka.
biały pysk.
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Zadanie 16.
Co oznacza znak „x” narysowany czarnym kolorem na diagramie w paszporcie konia?
A.
B.
C.
D.

Bliznę.
Chrapkę.
Wicherek.
Gwiazdkę.

Zadanie 17.
Koń przedstawiony na rysunku jest maści
A.
B.
C.
D.

karej.
gniadej.
bułanej.
jeleniej.

Zadanie 18.
Rysunek przedstawia ogłowie wędzidłowe z nachrapnikiem
A.
B.
C.
D.

polskim.
irlandzkim.
hanowerskim.
meksykańskim.

Zadanie 19.
Przeszkoda pokazana na rysunku to
A.
B.
C.
D.

okser.
triplebar.
stacjonata.
doublebarre.
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Zadanie 20.
Elementy składowe uprzęży jednokonnej szorowej to:
A.
B.
C.
D.

podbrzusznik, chomąto, pasy pociągowe, lejce, ogłowie z okularami, naszelnik.
napierśnik, pasy pociągowe, nakarcznik, kandekiel, lejce, naszelnik, ogłowie.
napierśnik, pasy pociągowe, nakarcznik, siodełko, lejce, natylnik, ogłowie.
pasy pociągowe, pas przezkonny, chomąto, lejce, natylnik, ogłowie.

Zadanie 21.
Który element rzędu jeździeckiego należy zamieniać co pewien czas stronami ze względu na nierównomierne
zużycie?

A.
B.
C.
D.

Wodze.
Puśliska.
Wędzidło.
Strzemiona.

Zadanie 22.
Za które przystuły zapina się popręg do siodła wszechstronnego, siodłając prawidłowo zbudowanego konia?
A.
B.
C.
D.

Drugą i trzecią.
Drugą i czwartą.
Pierwszą i drugą.
Pierwszą i trzecią.

Zadanie 23.
Alternatywą dla fazy rozprężenia w treningu pod siodłem dla konia może być
A.
B.
C.
D.

20-minutowy stęp na karuzeli.
20-minutowy pobyt w solarium.
10-minutowy masaż ręczny mięśni grzbietu.
10-minutowe rozciąganie kończyn przednich i tylnych.

Zadanie 24.
Naturalne pomoce jeździeckie to:
A.
B.
C.
D.

bat, głos, ostrogi.
ciężar, łydka, wodza.
rytm, impuls, zebranie.
wyczucie jeździeckie, wędzidło, napięcie krzyża.

Strona 6 z 10
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Zadanie 25.
Na którym rysunku przedstawiono prawidłowy sposób trzymania wodzy w dosiadzie podstawowym?

A.

B.

C.

D.

Zadanie 26.
Wada ruchu konia w galopie, gdzie koń przodem galopuje z lewej nogi, a tyłem z prawej nazywana jest
A.
B.
C.
D.

krzyżowaniem.
bilardowaniem.
caplowaniem.
szłapem.

Zadanie 27.
Działanie jeźdźca wykonywane z dowolnego chodu i zawsze po linii prostej, przygotowane przez półparady
i zawsze prowadzące do zatrzymania, to
A.
B.
C.
D.

parada.
trawers.
prostowanie.
przepuszczalność.

Zadanie 28.
Którego rodzaju dosiadu lub chodu konia nie stosuje się podczas użytkowania młodych koni?
A.
B.
C.
D.

Dosiadu podstawowego w stępie.
Kłusa anglezowanego.
Kłusa ćwiczebnego.
Półsiadu w galopie.

Zadanie 29.
Odległość w szeregu przeszkód pomiędzy dwiema stacjonatami na jedną foule powinna wynosić
A.
B.
C.
D.

10,5 ÷ 11,0 m
7,5 ÷ 8,0 m
3,0 ÷ 3,5 m
2,0 ÷ 2,5 m
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Zadanie 30.
Pozycja głowy u konia na przedstawionym rysunku jest
A.
B.
C.
D.

nieprawidłowa, koń schowany za wędzidło.
prawidłowa, koń postawiony na wodzy.
nieprawidłowa, koń nad wędzidłem.
prawidłowa, koń zganaszowany.

Zadanie 31.
Które nieposłuszeństwo konia w czasie przejazdu na parkurze w zawodach klasy P, w skokach przez
przeszkody, powoduje eliminację zawodnika z konkursu zwykłego?
A.
B.
C.
D.

Pierwsze.
Drugie.
Trzecie.
Czwarte.

Zadanie 32.
Który chód konia przedstawiono na schemacie?
A.
B.
C.
D.

Galop z prawej nogi.
Kontrgalop w prawo.
Cwał na lewą nogę
Kłus na lewą nogę.

Zadanie 33.
Na ujeżdżalni pierwszeństwo mają jeźdźcy jadący
A.
B.
C.
D.

samodzielnie przed jadącymi zastępem.
stępem przed jadącymi kłusem.
na lewą rękę.
na prawą rękę.

Strona 8 z 10
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Zadanie 34.
Znak drogowy B-8 przedstawiony na rysunku oznacza
A.
B.
C.
D.

nakaz wjazdu dorożek.
drogę tylko dla pojazdów konnych.
zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych.
zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych z wyjątkiem pojazdów wielokonnych.

Zadanie 35.
Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym osobie w wieku do 17 lat jazda wierzchem po drodze twardej
jest

A.
B.
C.
D.

dozwolona.
zabroniona.
dozwolona, w zastępie co najmniej dwóch koni.
dozwolona, jeżeli posiada co najmniej kartę rowerową

Zadanie 36.
Pojazd zaprzęgowy poruszający się po drogach publicznych zgodnie z kodeksem drogowym musi być
wyposażony w
A.
B.
C.
D.

miotłę, łopatę, worki na odchody końskie.
hamulec ręczny, światło stop, kierunkowskazy, zadaszenie nad głową powożącego.
hamulce hydrauliczne uruchamiane nogą, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, telefon komórkowy.
dwa czerwone szkła odblaskowe z tyłu pojazdu oraz dwa bezbarwne szkła odblaskowe
z przodu pojazdu.

Zadanie 37.
Dżokejem jest
A.
B.
C.
D.

jeździec wyścigowy, który wygrał 100 i więcej gonitw.
jeździec w próbie terenowej WKKW.
każdy jeździec wyścigowy.
jeździec o wadze do 52 kg.

Zadanie 38.
Symbol CE na kaskach jeździeckich informuje o
A.
B.
C.
D.

certyfikacie ergonomicznym.
kraju wytworzenia produktu.
obwodzie głowy mierzonej w calach.
zgodności norm produktu z przepisami Unii Europejskiej.
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Zadanie 39.
Długość palcata ujeżdżeniowego wynosi
A.
B.
C.
D.

0,50 ÷ 0,70 m
0,80 ÷ 1,00 m
1,10 ÷ 1,20 m
1,30 ÷ 1,50 m

Zadanie 40.
Celem całego procesu szkolenia konia jest osiągnięcie
A.
B.
C.
D.

impulsu.
kontaktu.
rozluźnienia.
przepuszczalności.
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