
   
 

Nazwa kwalifikacji: Szkolenie i użytkowanie koni 
Oznaczenie kwalifikacji: ROL.07  
Numer zadania: 01 
Wersja arkusza: SG 

 

Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 
 
 
 
 
 

         Czas trwania egzaminu: 180 minut.                     ROL.07-01-22.06-SG 

EGZAMIN ZAWODOWY 
Rok 2022 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

 

Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL            

i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz: 

− swój numer PESEL*, 

− oznaczenie kwalifikacji, 

− numer zadania, 

− numer stanowiska. 

3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu. 

4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 4 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub 

inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten 

nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu 

nadzorującego. 

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji 

pracy. 

8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie 

ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego. 

9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego. 

10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu. 

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 

 
 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 

PODSTAWA PROGRAMOWA 
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Zadanie egzaminacyjne  

 

Na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym wyczyść, okiełznaj i osiodłaj wylosowanego konia. 

Wykonaj wszystkie wymagane czynności przygotowujące konia do jazdy na wyposażonym stanowisku 

egzaminacyjnym w stajni. W trakcie wykonywania zadania kask ochronny musi być na głowie zdającego. 

 Po przygotowaniu konia do jazdy zgłoś egzaminatorowi przez podniesienie ręki gotowość do jazdy 

oraz zaprezentuj sposób wyczyszczenia, okiełznania i osiodłania konia. 

Przygotowanego do jazdy konia przeprowadź w ręku na rozprężalnię. 

 Na rozprężalni, pod nadzorem asystenta technicznego, dosiądź konia. Masz 20 minut na rozprężenie 

konia i przygotowanie ćwiczeń. 

Na placu do jazdy konnej zaprezentuj  następujące ćwiczenia: 

1. Stęp na kontakcie wokół ujeżdżalni w dowolnym kierunku. 

2. Kłus anglezowany wokół ujeżdżalni w prawo i lewo ( maksymalnie po dwa okrążenia w prawo i lewo). 

3. Przejazd kłusem przez drągi ułożone promieniście według schematu nr 1 „czterolistna koniczynka” 

w prawo. 

4. Przejazd kłusem anglezowanym przez drągi ułożone promieniście w lewo. Rozpocznij od lewego 

drąga. 

5. Zagalopowanie z lewej nogi i galop wokół ujeżdżalni w półsiadzie – minimum 2 okrążenia. 

6. Zagalopowanie z prawej nogi i galop wokół ujeżdżalni w pełnym siadzie – minimum 2 okrążenia. 

7. Stęp na swobodnej wodzy. 
 

Uwaga. Na prośbę Zdającego ćwiczenia do zaprezentowania mogą być wypowiadane głośno przez 

egzaminatora. 
 

Po zakończeniu przejazdu wróć na rozprężalnię lub we wskazane przez przewodniczącego zespołu 

nadzorującego miejsce.  

Zsiądź, odprowadź i rozsiodłaj konia oraz umyj kiełzno. Stanowisko egzaminacyjne pozostaw 

uporządkowane. 

Wszystkie wyżej wymienione czynności powinny być wykonywane pod nadzorem i na polecenie osób 

nadzorujących przebieg egzaminu.  

Przed przystąpieniem do wykonania zadania obowiązkowo zapoznaj się z „Instrukcją bezpiecznego 

zachowania podczas pracy z końmi” zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym. 

Podczas wykonywania zadań przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlegać będą 2 rezultaty: 

− koń wyczyszczony, okiełznany i osiodłany przygotowany do jazdy wierzchem,  

− prezentacja ćwiczeń podczas jazdy konnej 

oraz przebieg: 

− przygotowania konia do jazdy konnej,  

− przebieg ćwiczeń z jazdy konnej. 
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Schemat ćwiczenia nr 1  „Czterolistna koniczynka” 
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Instrukcja bezpiecznego zachowania podczas pracy z końmi 
 

1. Przed wejściem do boksu zasygnalizuj swoją obecność koniowi głosem. 

2. Przy koniu nie wykonuj gwałtownych ruchów oraz nie wydawaj dźwięków mogących niepokoić 

zwierzęta. 

3. Prace pielęgnacyjne przy koniu wykonuj po uprzednim jego uwiązaniu bezpiecznym węzłem. 

4. Podchodź do konia z przodu lub z boku – najlepiej po raz pierwszy z jego lewej strony. 

5. Nie podchodź do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi, poczekaj na 

jego reakcję by prawidłowo zinterpretować zachowanie konia. 

6. Przechodząc na drugą stronę konia przechodź przed głową konia lub pod jego szyją, 

jednocześnie jedną ręką nie trać kontaktu z ciałem konia. 

7. Przechodząc za zadem konia, dotykaj zadu ręką i odzywaj się do konia. 

8. Prowadząc konia, idź zawsze po jego lewej stronie, na wysokości głowy, trzymając w ręku wodze, 

uwiąz lub lonżę. 

9. Przy wyprowadzaniu ze stajni jednocześnie dwóch lub więcej koni, w czasie prowadzenia 

zachowuj od poprzednika odległość co najmniej 5 m, by nie naprowadzać konia na ogon 

poprzednika. Taką samą odległość zachowuj podczas zatrzymania. 

10. Nie dopuszczaj, aby podczas postoju konie obwąchiwały się lub wzajemnie podgryzały. 

11. Zachowuj szczególną ostrożność przy podnoszeniu kończyn konia i czyszczeniu lub myciu kopyt 

– rób to od przodu, a nie od tyłu. 

12. Dosiadaj konia i zsiadaj na polecenie egzaminatora lub asystenta technicznego. 

13. Przed osiodłaniem konia sprawdź stan ogłowia, a w szczególności pasków policzkowych i wodzy, 

puślisk, popręgu i przystuł. 

14. Wskazane jest, aby buty jeźdźca nie były zelowane – podeszwa buta powinna być gładka od 

szpiców aż do obcasa. 

15. Stopa powinna opierać się w strzemieniu najszerszą częścią, nigdy nie wkładaj stopy do 

strzemion aż po obcas. 

16. Siedząc na koniu, nie wypuszczaj z rąk wodzy, dosiad musi być stabilny.  

17. Podczas jazdy konnej należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad ruchu: 

− obowiązuje ruch lewostronny, tzn. jeźdźcy mijają się lewymi rękami,  

− pierwszeństwo na pierwszym śladzie ma koń jadący szybszym chodem,  

− jeździec ustępujący powinien zjechać na drugi ślad tak, aby zachować odpowiednio bezpieczną 

odległość, 

− w przypadku gdy mijają się konie, z których jeden porusza się po ścianie, a drugi wykonuje koło 

/ woltę , ten drugi (będący na kole / wolcie) zmniejsza promień wykonywanej figury (zacieśnia 

je) i pozostawia ścianę dla konia poruszającego się po niej. W tym wypadku nie obowiązuje 

zasada lewej ręki. Podobnie postępujemy w przypadku wykonywania wężyka i serpentyny, 

− podczas jazdy nie najeżdżaj na konia poprzedzającego, przy wyprzedzaniu zachowaj odstęp 

co najmniej 3 m od wyprzedzanego konia – tak samo przy mijaniu. 

18. Zakończ jazdę gdy koń jest odpowiednio występowany. 
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