
Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja chowu i hodowli koni

Oznaczenie 
kwalifikacji: RL.19

Numer zadania: 01

Kod arkusza: RL.19-01-21.01-SG

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie

R.1
Rezultat 1: Narz ędzia kowalskie u żywane do korekcji kopyt i ich funkcja  
(dopuszcza się w rezultatach 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10 inne poprawne opisy funkcji narzędzi)

R.1.1 wpisana nazwa: rozkuwacz, rozkuwnik

R.1.2
wpisana funkcja: służy do odgięcia podkowiaków, w celu zdjęcia podkowy lub podważanie 
podkowy lub wybijania podkowiaków pozostałych w kopycie

R.1.3. wpisana nazwa: obcęgi lub cęgi lub cążki

R.1.4
wpisana funkcja:  odcięcie nadmiernie wyrośniętych ścian puszki kopytowej lub odginanie 
podkowy podczas rozkuwania konia lub odcinanie końcówek podkowiaków po okuciu kopyta

R.1.5. wpisana nazwa: pilnik do kopyt lub tarnik lub raszpla

R.1.6.
wpisana funkcja: opiłowanie, wyrównanie brzegu podstawowego, lub opiłowanie 
podkowiaków po zagięciu na ścianie przedniej

R.1.7. wpisana nazwa: nóż kopytowy lub nóż lub nożyk
R.1.8. wpisana funkcja: wybieranie podeszwy lub kształtowanie strzałki rogowej
R.1.9. wpisana nazwa: młotek kowalski lub młotek podkuwacki lub młotek
R.1.10 wpisana funkcja: wbijanie podkowiaków

R.2 Rezultat 2: Cz ęści ciała i kopyta konia

R.2.1 Staw skokowy

R.2.2 Łokieć lub staw łokciowy lub guz łokciowy

R.2.3 Staw nadgarstkowy lub nadgarstek

R.2.4 Nadpęcie

R.2.5. Staw pęcinowy
R.2.6 Pęcina
R.2.7 Linia biała
R.2.8 Strzałka rogowa lub strzałka
R.2.9 Piętka
R.2.10 Koronka

R.3 Rezultat 3:  Terminarz zabiegów profilaktycznych u koni w roku 2021   

R.3.1
werkowanie kopyt wpisane daty 8.01; 5.03; 30.04; 25.06; 20.08; 15.10; 10.12 - minimum 4 z 
wymienionych dat

R.3.2
 przekuwanie kopyt: 8.01; 19.02; 2.04; 14.05; 25.06; 6.08; 17.09; 29.10; 10.12 - minimum 5 

z wymienionych dat
R.3.3 odrobaczanie: 15.01; 15.04; 15.07; 15.10 - minimum 2 z wymienionych dat
R.3.4 szczepienia p/grypie: 10.09 lub dowolna data we wrześniu
R.3.5. trarnikowanie zębów: 17.04 lub dowolna data w kwietniu
R.3.6. ilość zaiegów werkowaninia kopyt - 7
R.3.7 ilość zabiegów podkuwania koni - 9
R.3.8 ilość zabiegów odrobaczania  - 4
R.3.9 ilość szczepień p/grypie - 1
R.3.10 tarnikownie koni - 1

R.4 Rezultat 4: Kalkulacja kosztów zabiegów profilaktyc znych w stadzie 10 koni  

R.4.1 obliczony koszt zbiegów - werkowanie kopyt w : wpisane 2940 zł
R.4.2 obliczony koszt zbiegów -  przekuwania kopyt : wpisane 10800zł 
R.4.3 obliczony koszt zbiegów -  odrobaczania : wpisane 2400 zł
R.4.4 obliczony koszt zbiegów -  szczepienia p/grypie:  wpisane 900 zł
R.4.5. obliczony koszt zbiegów - tarnikowania  zębów:  wpisane 750 zł

R.4.6
zsumowana wartość za wszystkie zabiegi profilaktyczne w stadzie koni w całym roku: 
wpisane  17 790 zł

R.5 Rezultat 5: Roczne zapotrzebowanie na pasz ę i ściółk ę dla stada 10 koni  

R.5.1 dzienne zaporzebowanie na siano dla 10 koni - wpisane: 80 kg
R.5.2 dzienne zaporzebowanie na owies dla 10 koni - wpisane: 50 kg
R.5.3 dzienne zaporzebowanie na słomę dla 10 koni - wpisane: 60 kg
R.5.4 obliczone roczne zapotrzebowanie na siano: wpisane 32 120 kg
R.5.5 obliczone roczne zapotrzebowanie na owies: wpisane 20 075 kg
R.5.6 obliczone roczne zapotrzebowanie na słomę: wpisane 24 090 kg
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