
 
 

   
 

Nazwa kwalifikacji: Instruktor jeździectwa  

Oznaczenie kwalifikacji: RL.XX 

Wersja arkusza: SG 

Czas trwania egzaminu: 60 minut 
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EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2022 

CZĘŚĆ PISEMNA 
 
 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 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. 

Właściciel koni zakupił świeżo zebrane siano łąkowe w kostkach. Po jakim czasie może najwcześniej zacząć 

podawać je koniom? 

 
A. Po 1 tygodniu. 

B. Po 2 tygodniach. 

C. Po 4 tygodniach. 

D. Po 8 tygodniach. 

 
 
Zadanie 2. 

Która trawa, chętnie zjadana przez konie, jest przedstawiona na rysunku? 

 
A. Tymotka łąkowa. 

B. Wiechlina łąkowa. 

C. Turzyca trzcinowata. 

D. Kostrzewa czerwona. 

 
 
 
Zadanie 3. 

Przed podaniem koniom marchwi należy ją najpierw 

 
A. obrać. 

B. umyć. 

C. zmielić. 

D. podsuszyć. 

 
 
Zadanie 4. 

Kiedy właściciel konia powinien sprawdzić czy zaplanowana dawka paszy jest dla konia odpowiednia? 

 
A. Raz na miesiąc. 

B. Raz na pół roku. 

C. Podczas zakupu konia. 

D. Podczas zmiany obciążenia konia pracą. 

 
 
Zadanie 5. 

Właściciel ośrodka jeździeckiego prowadzi działalność rekreacyjną z wykorzystaniem koni. O której godzinie 

powinien zaplanować najwcześniej wyjazd bryczką, jeśli konie są karmione o godzinie 14:00? 

 
A. 14:30 

B. 15:00 

C. 16:00 

D. 18:30 
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Zadanie 6. 

Uwzględniając dobrostan koni czynnością pielęgnacyjną w stajni, którą można uznać za kluczową jest 

 
A. mycie okien. 

B. dezynfekcja stajni. 

C. usuwanie obornika. 

D. zamiatanie pajęczyn. 

 
Zadanie 7. 

W ośrodku jeździeckim jazda konna kosztuje 50,00 zł. Koszt utrzymania konia wynosi miesięcznie 500,00 zł. 

Ile jazd konnych musi zostać przeprowadzonych, by pokryć miesięczne koszty utrzymania 12 koni? 

 
A. 50 

B. 90 

C. 100 

D. 120 

 
Zadanie 8. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 w sprawie 

minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy 

ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, minimalna powierzchnia boksów, jaką organizator 

musi zapewnić na czas zawodów jeździeckich dla koni powyżej 147 cm w kłębie wynosi 

 
A.   6 m2 

B.   9 m2 

C. 10 m2 

D. 12 m2 

 
Zadanie 9. 

Podłoga w boksach powinna uwzględniać bezpieczeństwo konia i trwałość konstrukcji. Z jakiego materiału 

powinna być wykonana, by spełnić powyższe wymogi? 

 
A. Ze żwiru. 

B. Z betonu. 

C. Z piasku. 

D. Z drewna. 

 
Zadanie 10. 

Urządzenie przedstawione na rysunku służy do 

 
A. dezynfekcji stajni. 

B. wykonywania zdjęć RTG koni. 

C. rozluźnienia mięśni oraz osuszenia konia po treningu. 

D. naświetlania grzywy i ogona konia w celu ich dezynfekcji. 
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Zadanie 11. 

Która czynność jest wykonywana na placu do jazdy konnej za pomocą urządzenia przestawionego na 

rysunku? 

 
A. Nawożenie. 

B. Nawadnianie. 

C. Spulchnianie. 

D. Wyrównywanie. 

 
 
 
Zadanie 12. 

W przedstawionym na fotografii pojeździe przewożony nim koń powinien stać do kierunku jazdy 

 
A. tyłem. 

B. bokiem. 

C. ukośnie. 

D. przodem. 

 
 
 
Zadanie 13. 

Przygotowując konia rasy półkrwi do pracy wierzchowej należy rozpocząć jego zajeżdżanie w wieku 

 
A. 12 miesięcy. 

B. 18 miesięcy. 

C. 3 lat. 

D. 5 lat. 

 
Zadanie 14. 

Ocenę zdrowia konia, poprzez obserwację jego zachowania, właściciel zwierzęcia powinien dokonywać 

 
A. co miesiąc. 

B. co pół roku. 

C. za każdym razem widząc konia. 

D. tylko przy wypuszczaniu konia na pastwisko. 
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Zadanie 15. 

Znajomość „mowy ciała konia” to jeden ze sposobów zrozumienia zachowania konia. Na którym rysunku 

przedstawiono konia zaciekawionego? 

 

    

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 16. 

Który nałóg konia objawia się opieraniem zębów na krawędzi przedmiotów znajdujących się w zasięgu pyska 

konia np. krawędzi żłobu i charakterystyczne wciąganie powietrza? 

 
A. Tkanie. 

B. Łykanie. 

C. Obgryzanie. 

D. Heblowanie. 

 
 
Zadanie 17. 

Właściciel konia zmierzył zwierzęciu temperaturę. Temperatura ciała konia wynosi 37,5°C Określ stan 

zdrowia konia i ewentualne postępowanie z nim. 

 
A. Temperatura ciała jest w normie. Koń jest zdrowy. 

B. Temperatura ciała na górnej granicy normy. Konia należy bacznie obserwować. 

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

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

 
 
Zadanie 18. 

Instruktor podczas jazdy konnej zauważył, że koń ma problem z poruszaniem, zatrzymuje się, spocił się,                       

a dotykając mięśni kończyn tylnych konia wyczuł ich sztywność i bolesność. Na którą chorobę wskazują te 

objawy? 

 
A. Ochwat. 

B. Grzybicę. 

C. Podbicie. 

D. Mięśniochwat. 
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Zadanie 19. 

Schorzenie spowodowane różnymi czynnikami, do objawów których należą m.in.: zaburzenia trawienia, bóle 

brzucha, zaczopowanie światła jelit to 

 
A. kolka. 

B. RAO. 

C. ochwat. 

D. biegunka. 

 
 
Zadanie 20. 

Przedstawione na fotografii brunatne plamki charakterystyczne dla koni maści siwej to 

 
A. hreczka. 

B. tarantowatość. 

C. dereszowatość. 

D. prążki brunatne. 

 
 
 
Zadanie 21. 

Pokazana na rysunku odmiana na głowie konia w paszporcie koniowatego Polskiego Związku Hodowców 

Koni opisywana jest skrótem 

 
A. łys. (łysina). 

B. strz. (strzałka). 

C. lat. (latarnia). 

D. gw. ze strz. (gwiazdka ze strzałką). 

 
 
 
Zadanie 22. 

Która z wymienionych kształtów szyi jest cechą rasową koni czystej krwi arabskiej? 

 
A. Prosta. 

B. Jelenia. 

C. Łabędzia. 

D. Szczupacza. 
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Zadanie 23. 

Który rysunek przedstawia koziniec? 

 

 
   

Rysunek 1. Rysunek 2. Rysunek 3. Rysunek 4. 
 

A. Rysunek 1. 

B. Rysunek 2. 

C. Rysunek 3. 

D. Rysunek 4. 

 
Zadanie 24. 

Która z wymienionych rodzajów stajni jest najmniej wskazana dla koni, ze względu na ich dobrostan? 

 
A. Wiata. 

B. Biegalnia. 

C. Stajnia boksowa. 

D. Stajnia stanowiskowa. 

 
Zadanie 25. 

Dziegieć profilaktycznie stosowany jest na 

 
A. ogon konia. 

B. zęby sieczne konia. 

C. koronkę kopyta konia. 

D. strzałkę rogową kopyta konia. 

 
Zadanie 26. 

Konie wymagające kucia należy rozczyszczać i przekuwać co 

 
A. 2-3 tygodnie. 

B. 4-6 tygodni. 

C. 3 miesiące. 

D. 4 miesiące. 
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Zadanie 27. 
 

 
 

Jeźdźcy A i B poruszają się kłusem na placu do jazdy konnej. Jak powinni zachować się jeźdźcy A i B                             

w sytuacji pokazanej na rysunku? 

 
A. Jeźdźcy A i B przechodzą do stępa i starają się bezpiecznie ominąć. 

B. Jeźdźcy A i B wykonują zmianę kierunku, by sobie nie przeszkadzać. 

C. Jeździec A zjeżdża na drugi ślad, jeździec B kontynuuje jazdę na pierwszym śladzie. 

D. Jeździec B wykonuje ósemkę w lewo, jeździec A kontynuuje jazdę na pierwszym śladzie. 

 
 
Zadanie 28. 

Które z wymienionych czynników powinien uwzględnić instruktor podczas doboru konia dla jeźdźca? 

 
A. Rasę, maść i umiejętności konia. 

B. Maść, odmianę i wielkość konia. 

C. Wiek, wzrost i masę ciała jeźdźca. 

D. Wiek, preferencje i umiejętności instruktora. 

 
 
Zadanie 29. 

Która z wymienionych czynności jest wykonywana przede wszystkim w celu zapobiegania wypadkom 

podczas jazdy? 

 
A. Unikanie jazdy z użyciem cavaletti. 

B. Właściwe dopasowanie konia do jeźdźca. 

C. Prowadzenie jazdy tylko w stępie i kłusie. 

D. Przegalopowanie konia przed każdą jazdą. 

 
 
Zadanie 30. 

Która z wymienionych figur stosowana podczas jazdy na ujeżdżalni służy do zmiany kierunku? 

 
A. Wolta. 

B. Wężyk. 

C. Półwolta. 

D. Małe koło. 
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Zadanie 31. 

Kilka półparad wykonanych kolejno po sobie, prowadzących do zatrzymania konia to 

 
A. parada. 

B. zebranie. 

C. podstawienie. 

D. przepuszczalność. 

 
 
Zadanie 32. 

Który rysunek przedstawia półsiad? 

 

  
  

Rysunek 1. Rysunek 2. Rysunek 3. Rysunek 4. 
 

A. Rysunek 1. 

B. Rysunek 2. 

C. Rysunek 3. 

D. Rysunek 4. 

 
 
Zadanie 33. 

Podczas jazdy w terenie wjeżdżając na wzniesienie jeździec powinien 

 
A. jechać półsiadem. 

B. odchylić się do tyłu. 

C. jechać pełnym siadem. 

D. stanąć w strzemionach. 

 
 
Zadanie 34. 

Określ ilość foule na dystansie 25 m pomiędzy dwoma przeszkodami. 

 
A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 6 
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Zadanie 35. 

Który rysunek przedtawia okser? 

 

    
A. B. 
  

  

C. D. 
 

A. Rysunek 1. 

B. Rysunek 2. 

C. Rysunek 3. 

D. Rysunek 4. 

 
 
Zadanie 36. 

Który rysunek pokazuje ogłowie wędzidłowe z polskim nachrapnikiem? 

 

    

Rysunek 1. Rysunek 2. Rysunek 3. Rysunek 4. 
 

A. Rysunek 1. 

B. Rysunek 2. 

C. Rysunek 3. 

D. Rysunek 4. 
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Zadanie 37. 

Wskaż prawidłową kolejność wprowadzania konia do przyczepy dwukonnej do przewozu koni. 

 

Kolejność I. 
wyjęcie 
belek 
ogonowych 

 przywiązanie 
konia 

 
otwarcie tylnej 
klapy 
przyczepki 

 wprowadzenie 
konia 

 założenie 
belek 
ogonowych 

 zamknięcie 
tylnej klapy 

Kolejność II. 
wprowadze
nie konia 

 otwarcie tylnej 
klapy 
przyczepki 

 wyjęcie belek 
ogonowych 

 przywiązanie 
konia 

 
założenie 
belek 
ogonowych 

 zamknięcie 
tylnej klapy 

Kolejność III. 
otwarcie 
tylnej klapy 
przyczepki 

 wprowadzenie 
konia 

 wyjęcie belek 
ogonowych 

 zamknięcie 
tylnej klapy 

 przywiązanie 
konia 

 
założenie 
belek 
ogonowych 

Kolejność IV. 
otwarcie 
tylnej klapy 
przyczepki 

 wyjęcie belek 
ogonowych 

 wprowadzenie 
konia 

 założenie belek 
ogonowych 

 zamknięcie 
tylnej klapy 

 przywiązanie 
konia 

 
A. Kolejność I. 

B. Kolejność II. 

C. Kolejność III. 

D. Kolejność IV. 

 
 

Zadanie 38. 

Koń podczas transportu nie może być 

 
A. spętany. 

B. przywiązany. 

C. okryty derką. 

D. ubrany w ochraniacze. 

 
 
Zadanie 39. 

Jak często powinny wychodzić konie na wybiegi, jeżeli są utrzymywane w systemie stajenno-pastwiskowym? 

 
A. Codziennie. 

B. Co 2 dni. 

C. Co 3 dni. 

D. Raz w tygodniu. 

 
 
Zadanie 40. 

Jak często powinny być pojone konie utrzymywane w stajniach bez poideł? 

 
A. 1 raz rano. 

B. 1 raz wieczorem. 

C. Rano i wieczorem. 

D. 3 razy dziennie. 
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