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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Jeździectwo i trening koni
Oznaczenie arkusza: RL.06-01-20.06-SG
Oznaczenie kwalifikacji: RL.06
Numer zadania: 01
Wersja arkusza: SG

PODSTAWA PROGRAMOWA
2017

Wypełnia egzaminator
–

Kod ośrodka

Numer PESEL zdającego*

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Rok

:

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

Numer
stanowiska

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Egzaminatorze!
Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
 Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
 Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
 Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności
o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.
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Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
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Rezultat 1: Złożone siodło i ogłowie wędzidłowe z nachrapnikiem polskim
1 czaprak przypięty do siodła za pierwszą przystułę
2 puśliska przypięte do strzemion
3 puśliska wpięte ze strzemionami w zamki siodła
4 wodze nieposkręcane przypięte do wędzidła
5 paski policzkowe przypięte do wędzidła

6 założony nachrapnik polski
7 końcówki pasków zabezpieczone w szlufkach
8 paski ogłowia przypięte dobrą stroną
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Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił

Numer
stanowiska
Rezultat 2: Koń wyczyszczony, okiełznany i osiodłany przygotowany do jazdy wierzchem
1 wyczyszczona sierść
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2 ogon konia bez słomy

3 wyczyszczone kopyta
4 rozczesana grzywa i ogon
5 wędzidło założone tak, aby przylegało do kącików warg
6 podgardle dopasowane " na szerokość dłoni"
7 nachrapnik polski założony na szerokość dwóch palców poniżej kości jarzmowej
8 nachrapnik polski dopięty tak, aby pomiędzy kość nosową, a nachrapnik mieściły się co najmniej dwa palce
9

ochraniacze założone na czterech nogach zgodnie z przeznaczeniem tzn. przednie na przednich nogach, tylne na tylnych nogach, lewe na
lewych i prawe na prawych nogach. Jeżeli jest pomyłka to kryterium niezaliczone.
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Rezultat 3: Prezentacja konia w ćwiczeniach ujeżdżeniowych
Uwaga. Egzaminator każdy przebieg ruchu na czworoboku ocenia wg skali: 0-ruch niewykonany, 1-wykonany bardzo źle, 2-wykonany źle, 3-wykonany prawie źle,
4-wykonany niedostatecznie, 5-wykonany dostatecznie, 6-wykonany zadowalająco, 7-wykonany dość dobrze, 8-wykonany dobrze, 9-wykonany bardzo dobrze, 10wykonany doskonale. Egzaminator uznaje kryterium za spełnione jeżlei zdający, w jego ocenie uzyska minimum ocenę 5 za przebieg wykonania danego ruchu.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

1 stęp w prawo na kole o średnicy około 20 metrów

2 kłus anglezowany w prawo na kole o średnicy około 20 metrów
3 zmiana kierunku jazdy w kole kłusem anglezowanym
4 kłus anglezowany w lewo na kole o średnicy około 20 metrów
5 przejazd z lewego najazdu przez cavaletti kłusem w półsiadzie
6 kłus ćwiczebny w prawo wokół placu egzaminacyjnego
7 zatrzymanie i nieruchomość 5 sekund w miejscu rozpoczęcia kłusa ćwiczebnego
8 przejazd z prawego najazdu przez cavaletti kłusem w półsiadzie
9 zagalopowanie i galop z lewej nogi wokół placu egzaminacyjnego
10 zagalopowanie i galop z prawej nogi wokół placu egzaminacyjnego
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Rezultat 4: Prezentacja konia w ćwiczeniach skokowych
zrzutka na przeszkodzie - rezultat nieosiągnięty
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1 najazd kłusem na przeszkodę nr 1

2 skok przez przeszkodę nr 1 z kłusa ( wysokość 70 cm.)
3 najazd galopem na przeszkodę nr 2
4 skok przez przeszkodę nr 2 ( wysokość 90 cm.)
5 najazd galopem na przeszkodę nr 3
6 skok przez przeszkodę nr 3
7 najazd galopem na przeszkodę nr 4
8 skok przez przeszkodę nr 4
Przebieg 1: Przygotowanie konia do jazdy konnej
Zdający:
1 wykonywał czyszczenie konia, przywiązanego do koniowiązu węzłem bezpiecznym
2 wyczyścił przedni i tylne nogi kopystką

3 czyścił sierść konia szczotką włosianą
4 wycierał szczotkę o zgrzebło
5 przed wejściem na konia oraz po krótkiej rozgrzewce w stępie podciągnął popręg
6 rozczesał grzebieniem lub szczotką do długich włosów ogon i grzywę
7 ustawił wysokość strzemion na równej wysokości
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Przebieg 2: Ćwiczenia ujeżdżeniowe
1 zdający w czasie prezentacji panował nad koniem
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2 zdający w czasie prezentacji utrzymywał stały rytm ruchu konia

3 zdający w czasie prezentacji prezentował dosiad podstawowy tj. bark, biodro i pięta stanowiły jedną linię
4 ręce zdającego w czasie prezentacji pozostawały spokojne
Przebieg 3: Ćwiczenia skokowe
1 zdający w czasie prezentacji na parkurze najazd na przeszkodę nr 1 wykonał kłusem
2 zdający przejazd na parkurze wykonał bez zatrzymań i wyłamań
3 zdający w czasie przejazdu pomiędzy przeszkodami utrzymywał stały rytm
4

koń pomiędzy przeszkodami galopował z dobrej nogi
Kontrgalop lub krzyżowanie dozwolone do 1/3 dystansu pomiędzy przeszkodami

Egzaminator …………………………………………………………………………….
imię i nazwisko

..........................................................................
data i czytelny podpis
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