
Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja chowu i hodowli koni

Oznaczenie 
kwalifikacji: RL.19

Numer zadania: 01

Kod arkusza: RL.19-01_21.06-SG
Wersja arkusza: SG

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie

R.1
Rezultat 1: Dzienna dawka pokarmowa dla konia o masie ciała 600 kg. wykonuj ącego 
pracę średni ą we wst ępnym treningu skokowym
wpisane w Tabelę 3.:

R.1.1 ilość siana: w przedziale 6 - 10 kg
R.1.2 ilość mieszanki paszowej dla koni sportowych: w przedziale 3 - 6 kg
R.1.3 ilość marchwi: w przedziale 1 - 3 kg
R.1.4 wyliczona sucha masa: w przedziale 9 -12 kg
R.1.5 wyliczona energia strawna: w przedziale 95 - 120,75 MJ
R.1.6 wyliczone białko ogóle strawne: w przedziale 570 - 793,5
R.1.7 zapotrzebowanie na suchą masę: w przedziale 9 -12 kg
R.1.8 zapotrzebowanie na energię strawną: w przedziale  95 - 115  MJ
R.1.9 zapotrzebowanie na białko ogóle strawne: w przedziale 570 - 690
R.2 Rezultat 2: Odmiany na głowie i ko ńczynach u konia

wpisane w Tabelę 4.:
R.2.1 gwiazdka ze strzałką
R.2.2 piętka
R.2.3 latarnia
R.2.4 pęcina
R.2.5 gwiazda
R.2.6 ½ stawu pęcinowego
R.2.7 gwiazdka 
R.2.8 ½ nadpęcia
R.2.9 kwiatek
R.2.10 ½ stawu nadgarstkowego

R.3 Rezultat 3: Cz ęści ciała konia
wpisane w Tabelę 5.:

R.3.1 Staw skokowy
R.3.2 Staw kolanowy lub kolano
R.3.3 Guz biodrowy
R.3.4 Lędźwie lub nerka lub kręgi lędźwiowe
R.3.5 Kłąb
R.3.6 Staw łokciowy lub łokieć lub guz łokciowy lub wyrostek łokciowy
R.3.7 Staw nadgarstkowy lub nadgarstek lub napiąstek
R.3.8 Nadpęcie 
R.3.9 Staw pęcinowy
R.3.10 Pęcina 

R.4 Rezultat 4: Świadectwo pokrycia klaczy
wypełniony druk Świadectwa pokrycia klaczy

R.4.1 data: 10.03.2021 r. (9-12.03.2021 r.)
R.4.2 punkt kopulacyjny: Jastrzębiec lub Jastrzębcu
R.4.3 ogier - nr identyfikacyjny: 616POL610123410
R.4.4 nazwa i rasa ogiera: Jastrząb lub Jastrząb xx
R.4.5 pokrył klacz - nr identyfikacyjny : 616009614321012 
R.4.6 nazwa i rasa klaczy: Sójka sp
R.4.7 maść i odmiany: kaszt., gw. ze strz., lp. 1/2 nadp lub nazwa maści i odmian pełną nazwą

R.4.8
rodowód klaczy: M. Sowa O. Krogulec MM. Sroka, OM. Puchacz, MO. Kania, OO. Błotniak

R.4.9
posiadacz klaczy i adres:Jan Sójkowski,
Adres: Sójkowo 13; Sójkowo 88-110, 

R.4.10 wypełniona lewa i prawa strona świadectwa

R.5
Rezultat 5: Zestawienie przyczyn, objawów i sposobów za pobiegania podstawowym 
schorzeniom u koni
wpisane w Tabelę 6.:

R.5.1 RAO (dawniej COPD)
R.5.2 8
R.5.3 kolka lub morzysko
R.5.4 11
R.5.5 9
R.5.6 ochwat
R.5.7 12
R.5.8 gnicie strzałki kopyta lub zapis równoznaczny
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R.5.9 10
R.5.10 7
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