
 
 

   
 

Nazwa kwalifikacji: Jeździectwo i trening koni 

Oznaczenie kwalifikacji: RL.06 

Wersja arkusza: SG 

Czas trwania egzaminu: 60 minut 

     RL.06-SG-22.01 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2022 

CZĘŚĆ PISEMNA 
 
 

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 

Układ graficzny 
© CKE 2020 

Arkusz zawiera informacje 

prawnie chronione do momentu 

rozpoczęcia egzaminu 

 
 

 
 

PODSTAWA PROGRAMOWA 

2017 
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Zadanie 1.  

Która rasa, oznaczona skrótem, nie sprawdzi się w konkurencji skoki przez przeszkody? 

 
A. m 

B. xx 

C. sp 

D. pkz 

 
Zadanie 2.  

Ile foule koń wykona jeżeli odległość pomiędzy kolejnymi przeszkodami w linii wynosi 15 metrów? 

 
A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 
Zadanie 3.  

Przyrząd przedstawiony na rysunku służy do  

 
A. pielęgnacji sierści konia. 

B. przerywania grzywy koni. 

C. czyszczenia podeszwy kopyta. 

D. tarnikowania zębów trzonowych i przedtrzonowych. 

 
Zadanie 4.  

Preparat o silnym działaniu odkażającym i dezynfekującym, stosowany do leczenia zgniłych strzałek 

kopytowych to 

 
A. altacet. 

B. dziegieć. 

C. maść kamforowa. 

D. zasypka alantanowa. 

 
Zadanie 5.  

Wskaż w jakich odstępach czasu, koń systematycznie wyjeżdżający na zawody, musi mieć wykonywane 

szczepienia przypominające na grypę i w którym dokumencie powinno być to odnotowane. 

 
A. Co 3 miesiące – Kalendarium szczepień konia. 

B. Co 6 miesięcy – Paszport konia. 

C. Co 12 miesięcy – Książeczka zdrowia konia. 

D. Co 24 miesiące – Wykaz szczepień konia. 
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Zadanie 6. 

Świeżo zebrane siano zawierające rośliny motylkowe można skarmiać koniom  

 
A. bezpośrednio po zbiorze. 

B. tydzień po zbiorze. 

C. trzy tygodnie po zbiorze. 

D. sześć tygodni po zbiorze. 

 
Zadanie 7. 

Minimalna dobowa ilość siana dla konia rasy hanowerskiej o masie ciała 600 kg, startującego w konkurencji 

ujeżdżenie na poziomie klasy C wynosi 

 
A. 3 kg 

B. 4 kg 

C. 5 kg 

D. 6 kg 

 
Zadanie 8. 

Która zasada żywienia koni jest nieprawidłowa? 

 
A. Pasze podajemy o stałych porach. 

B. Konia należy napoić przed karmieniem. 

C. Koń musi mieć stały dostęp do pasz treściwych. 

D. Zmiany w diecie koni przeprowadzamy stopniowo. 

 
Zadanie 9. 

Rysunek przedstawia konia rasy  

A. m przed startem w konkurencji sportowe rajdy konne. 

B. oo przed gonitwą na torze wyścigów konnych. 

C. sp przed próbą terenową WKKW. 

D. xx przed gonitwą przeszkodową. 

 

 
 
 
Zadanie 10. 

Który chód konia przedstawiono na schemacie? 

 
A. Kłus na lewą nogę.  

B. Cwał na lewą nogę  

C. Galop z prawej nogi. 

D. Kontrgalop w prawo. 
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Zadanie 11. 

Elementami fazy przyzwyczajenia podczas szkolenia konia są 

 
A. rytm, kontakt, impuls. 

B. takt, rozluźnienie kontakt. 

C. kontakt, impuls prostowanie. 

D. prostowanie, rozluźnienie, rytm. 

 
Zadanie 12. 

Minimalna powierzchnia boksu dla konia o wysokości w kłębie powyżej 147 cm powinna wynosić  

 
A. 6 m2 

B. 9 m2 

C. 12 m2 

D. 15 m2 

 
Zadanie 13. 

Metoda barowania konia jest  

 
A. zabroniona w całym procesie treningowym u wszystkich koni. 

B. dozwolona tylko w treningu koni do WKKW. 

C. pożądana w treningu koni ujeżdżeniowych. 

D. zalecana w treningu koni skokowych. 

 
Zadanie 14. 

Uniwersalny dożywotni numer konia UELN zamieszczony w paszporcie konia nie zawiera kodu  

 

A. płci. 

B. rasy. 

C. roku urodzenia. 

D. kraju urodzenia. 

 
 
Zadanie 15. 

Odmiana pokazana na rysunku to 

 
A. ½ pęc. 

B. ½ nadp. 

C. ½ st. pęc. 

D. ½ st. nadg. 
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Zadanie 16 

Koń pokazany na rysunku jest w kondycji 

 
A. roboczej. 

B. głodowej. 

C. hodowlanej. 

D. wyścigowej. 

 
 
 
Zadanie 17. 

Jakie elementy sprzętu jeździeckiego zapobiegają przesuwaniu się siodła przy niekorzystnej budowie konia? 

 
A. Wodza Draw, chambon. 

B. Napierśnik, podogonie. 

C. Martwa wodza, wytok. 

D. Wypinacze, przystuły. 

 
 
Zadanie 18. 

Rozpoznaj rodzaj nachrapnika pokazany na rysunku. 

 
A. Polski. 

B. Worcester. 

C. Hanowerski. 

D. Meksykański. 

 
 
Zadanie 19. 

W czasie siodłania normalnie zbudowanego konia półkrwi, popręg przypina się do  

 
A. pierwszej i trzeciej przystuły. 

B. pierwszej i drugiej przystuły. 

C. małej tybinki. 

D. dużej tybinki. 

 
 
Zadanie 20. 

Rodzaj dosiadu pokazany na rysunku to  

 
A. półsiad. 

B. dosiad widłowy 

C. dosiad fotelowy. 

D. dosiad ujeżdżeniowy. 
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Zadanie 21. 

Działanie jeźdźca wykonywane z dowolnego chodu i zawsze po linii prostej, przygotowane przez półparady 

i zawsze prowadzące do zatrzymania to  

 
A. przepuszczalność. 

B. prostowanie. 

C. zebranie. 

D. parada. 

 
 
Zadanie 22. 

Na którym rysunku przedstawiono parę jeździec-koń w kłusie wyciągniętym? 

 

  
Rysunek 1. Rysunek 2. 

  

Rysunek 3. Rysunek 4. 

 
A. Na rysunku 1. 

B. Na rysunku 2. 

C. Na rysunku 3. 

D. Na rysunku 4. 

 
Zadanie 23. 

Odległość pomiędzy kolejnymi koziołkami (cavaletti) ustawionymi do ćwiczeń w stępie, kłusie i galopie wynosi 

odpowiednio: 

A. 170 cm (stęp), 250 cm (kłus), 450 cm (galop). 

B. 140 cm (stęp), 210 cm (kłus), 400 cm (galop). 

C. 110 cm (stęp), 170 cm (kłus), 370 cm (galop). 

D. 80 cm (stęp), 130 cm (kłus), 300 cm (galop). 
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Zadanie 24. 

Wskaż nieobowiązkowy element ubioru lub wyposażenia powożącego. 

 
A. Para rękawiczek. 

B. Nakrycie głowy. 

C. Chusta na szyi. 

D. Bat w ręku. 

 
Zadanie 25. 

Jeźdźcy A i B jadą kłusem. W zaistniałej sytuacji  

 
 
 
 
 

A. jeździec A pozostaje na pierwszym śladzie, jeździec B zjeżdża do wewnątrz ujeżdżalni na drugi ślad. 

B. jeździec B pozostaje na pierwszym śladzie, jeździec A zjeżdża do wewnątrz ujeżdżalni na drugi ślad. 

C. jeźdźcy A i B równocześnie przechodzą do stępa i mijają się na prawe ręce. 

D. jeździec B wykonuje woltę w lewo, a jeździec A jedzie dalej prosto. 

 
Zadanie 26. 

W której konkurencji jeździeckiej zawodnik musi być ubrany w marynarkę pokazaną na rysunku? 

 
A. Reining. 

B. Rajdy sportowe.  

C. Skoki przez przeszkody. 

D. Powożenie zaprzęgami czterokonnymi. 

 
 
 
 
Zadanie 27. 

W której konkurencji jeździeckiej stosuje się pokazany na rysunku ubiór jeźdźca i rząd jeździecki? 

 

A. Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego. 

B. Sportowe rajdy konne. 

C. Reining. 

D. Polo. 
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Zadanie 28. 

Narzędzie przedstawione na zdjęciu służy do 

A. poskromienia konia. 

B. zdejmowania podkowy. 

C. dociągania wbitych podkowiaków. 

D. badania kopyta w kierunku kulawizny. 

 
Zadanie 29. 

Pierwszym elementem (stopniem) skali szkoleniowej w teorii jazdy konnej jest  

 
A. rytm. 

B. jezdność. 

C. rozluźnienie. 

D. przepuszczalność. 

 
Zadanie 30. 

Gotowość równomiernie rozluźnionego na obydwie strony i posłusznego konia do przyjmowania bez 

przymusu pomocy: aktywizujących, wstrzymujących i przesuwających wraz z natychmiastową reakcją konia 

na pomoce jeźdźca to  

 
A. parada. 

B. jezdność. 

C. półparada. 

D. przepuszczalność. 

 
Zadanie 31. 

Wskaż nieprawdziwą cechę wzroku konia. 

 
A. Konia nie oślepia światło słoneczne. 

B. W mroku koń gorzej widzi niż człowiek. 

C. Pole widzenia konia wynosi prawie 360°.  

D. Koń doskonale dostrzega ruch drobnych przedmiotów. 

 
Zadanie 32. 

Minimalny wiek konia w konkursie klasy C w skokach przez przeszkody wynosi 

 
A. 4 lata. 

B. 5 lat. 

C. 6 lat. 

D. 7 lat. 
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Zadanie 33. 

Na rysunku przedstawiono konia przygotowanego do lonżowania na  

 
A. wypinaczach zwykłych. 

B. wypinaczu  podwójnym. 

C. wypinaczu trójkątnym.  

D. podwójnej lonży. 

 

 

Zadanie 34. 

Kawecan służy do 

 
A. załadunku konia. 

B. lonżowania konia. 

C. podnoszenia kończyn konia. 

D. powożenia zaprzęgiem parokonnym. 

 
Zadanie 35. 

Wskaż zbędny element w wyposażeniu lonżującego. 

 
A. Rękawiczki. 

B. Ostrogi na butach. 

C. Lonża długości 7 – 8 m. 

D. Bat z długim rzemieniem. 

 
Zadanie 36. 

Temperatura ciała konia wynosi 38○C. Określ stan zdrowia konia i ewentualne postępowanie.  

 

A. Temperatura ciała konia na górnej granicy normy. Konia należy bacznie obserwować. 

B. Temperatura ciała za wysoka, koń ma gorączkę. Należy wezwać lekarza weterynarii. 

C. Temperatura ciała za niska, koń jest wychłodzony: Konia należy okryć grubą derką. 

D. Koń jest zdrowy. Temperatura ciała w normie. Należy konia zabrać na trening. 

 
Zadanie 37. 

Urządzenie pokazane na rysunku służy do  

 

A. osuszania mokrego konia i rozgrzewania mięśni. 

B. monitorowania treningu ujeżdżeniowego. 

C. wykonywania diagnostyki obrazowej. 

D. wykonywanie zdjęć RTG. 
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Zadanie 38. 

Przeszkoda przedstawiona na rysunku (widok z boku) to 

 

A. okser. 

B. stacjonata. 

C. triplebarre. 

D. doublebarre. 

 
 
Zadanie 39. 

Wjazd na czworobok znajduje się  

 
A. w literze A 

B. w literze B 

C. w literze C 

D. w literze D 

 
 
Zadanie 40. 

Wskaż nazwę i przeznaczenie pomieszczenia przedstawionego na rysunku. 

A. Karuzela dla koni – służy do zapewnienia koniom ruchu w stępie i kłusie. 

B. Poskrom – służy do bezpiecznego unieruchamiania koni. 

C. Lonżownik – miejsce do nauki jazdy konnej osób początkujących. 

D. Stajnia boksowa – miejsce codziennego przebywania koni. 
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