
Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja chowu i hodowli koni

Oznaczenie 
kwalifikacji: RL.19

Numer zadania: 01

Kod arkusza: RL.19-01-22.01-SG_zo

Wersja arkusza: zo

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie

R.1
Rezultat 1: Dawka pokarmowa dla konia rasy polski k oń sportowy o masie ciała 600 kg 
użytkowanego 2 godziny dziennie do jazd rekreacyjnych .
wpisane w Tabelę 3.:

R.1.1 ilość owsa: 1 - 6 kg
R.1.2 ilość mieszanki pasz treściwych  1 - 4 kg
R.1.3 ilość siana: 1 - 1,5 kg siana/100 kg masy ciała klaczy tj. 6 - 10 kg siana
R.1.4 ilość marchwi: 1 - 4 kg
R.1.5 wpisane zapotrzebowanie na suchą masę: 9 - 12 kg
R.1.6 wpisane zapotrzebowanie na ES MJ: 117 - 137
R.1.7 wpisane zapotrzebowanie na BOS: 702 - 822 g
R.1.8 zsumowana ilość suchej masy pomiędzy 9 -12 kg
R.1.9 zsumowana ilość ESMJ pomiędzy 117 - 137
R.1.10 zsumowana ilość BOS pomiędzy 702 - 1068 g

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 odcinek lędzwiowy lub odcinek lędzwiowy kręgosłupa
R.3.5 Kłąb
R.3.6 Staw łokciowy lub łokieć
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: Wybór wad budowy konia uniemo żliwiaj ących wpis do ksi ąg stadnych Ksp, 
Km, Kwlkp, K śl  
(od R.4.1 do R.4.5 oraz od R.4.6 do R.4.10 kolejność dowolna)
Numery i nazwy wad budowy z Tabeli 6 muszą wskazywać pawidłowe miejsce ich występowania 
na ciele konia pokazane na rysunku nr 2.

R.4.1 zajęczak
R.4.2 obustronna ślepota
R.4.3 karpiowaty lub szczupaczy zgryz
R.4.4 jedno- lub obustronne wnętrostwo,
R.4.5 porażenie krtani u ogierów
R.4.6 zajęczak zaznaczony w okolicy stawu skokowego
R.4.7 obustronna ślepota zaznaczona w okolicy oka
R.4.8 wady zgryzu zaznaczone w okolicy szczęki
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R.4.9 wnętrostwo zaznaczone w okolicy worka mosznowego
R.4.10 porażenie krtani zaznaczone w okolicy gardła

R.5
Rezultat 5: Objawy rui u klaczy w czasie próby z og ierem oraz wyposa żenie klaczy w czasie 
krycia „z r ęki”. (od R.5.1 do R.5.5 oraz od R.5.6 do R.5.9 kolejność dowolna). Dopuszcza się 
inne sformułowania merytorycznie poprawne.
wpisane w Tabelę 7.

R.5.1 Tolerancja ogiera, klacz stoi nieruchomo lub nadstawia się ogierowi

R.5.2 „Błyskanie” sromem
R.5.3 Odstawianie ogona
R.5.4 Rozstawianie tylnych kończyn
R.5.5 Oddawanie niewielkich ilości moczu
R.5.6 Bandaż lub owijka lub ochraniacz na ogon
R.5.7 Pęta
R.5.8 Koc lub czaprak
R.5.9 Kantar lub ogłowie wędzidłowe
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