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Prowadzenie chowu i inseminacji zwierz ąt
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Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Rasy psów i uzasadnienie wyboru 
wpisane; dopuszcza się inne określenia merytorycznie poprawne wynikające z podanej 
charakterystyki rasy;

R.1.1 wybrana rasa: wpisano nr 2 i malta ńczyk
R.1.2 uzadnienie wyboru rasy maltańczyk wpisano: - nie wymagaj ą wiele miejsca
R.1.3 uzadnienie wyboru rasy maltańczyk wpisano: - nie wymagaj ą długich spacerów 

R.1.4
rasy odrzucone: wpisano nr 1 i owczarek podhala ński lub polski owczarek 
podhala ński

R.1.5
wpisano 2 cechy świadczące o odrzuceniu rasy polski owczarek podhalański: wpisano 2 
z 4 cech świadczących o odrzuceniu rasy polski owczarek podhalański: 
ceni ą sobie swobod ę i przestrze ń i/lub potrzebuj ą dużo ruchu i/lub ich aktywno ść 

R.1.6
rasy odrzucone: wpisano nr 3 i syberyjski husky  lub siberian husky lub husky  lub 
alaskan malamute lub malamute

R.1.7

wpisano 2 cechy świadczące o odrzuceniu rasy syberyjski husky: 
- potrzebuj ą dużej aktywno ści fizycznej i/lub
- doskonale odnajduj ą się w du żym domu z ogrodem i/lub
- psy poci ągowe i /lub
- w stosunku do obcych zazwyczaj bardzo nieufne

R.1.8 rasy odrzucone: wpisano nr 4 i beagle

R.1.9
wpisano 2 cechy świadczące o odrzuceniu rasy beagle: 
- mające tendencje do włócz ęgostwa  i/lub pobudliwe i/lub mają bardzo silny 
instynkt łowiecki

R.2 Rezultat 2: Wykaz podstawowych akcesoriów dla ps a
dopuszcza się inne nazwy merytorycznie poprawne; rezultaty 2.1 i 2.2 należy uznać za 
spełnione również wtedy gdy użył słowa "miski"  

R.2.1 Miska na karmę 
R.2.2 Miska na wodę
R.2.3 Legowisko 
R.2.4 Zabawki /gryzaki
R.2.5 Smycz
R.2.6 Obroża lub szelki

R.2.7
Wymienił inne akcesoria, np. transporter, ubranko, szczotka, obcinacz do pazurów, 
środki do pielęgnacji (szampon, płyn do oczu, szczotka i pasta do zębów)

R.3
Rezultat 3: Kolejno ść wykonywanych czynno ści podczas k ąpieli psa 
długowłosego
dopuszczalne inne nazwy merytorycznie poprawne; rezultaty 3.7 i 3.8 należy uznać za 
spełnione również wtedy, gdy z zapisu wynika, że pies został wysuszony

R.3.1 Rozczesywanie, szczotkowanie
R.3.2 Zmoczenie sierści wodą
R.3.3 Naniesienie na sierść szamponu
R.3.4 Mycie 
R.3.5 Spłukanie szamponu

R.3.6
Powtórzenie czynności (nałożenie szamponu, mycie i spłukanie) lub zastosowanie 
odżywki lub innego preparatu

R.3.7 Osuszenie sierści ręcznikiem
R.3.8 Wysuszenie sierści suszarką
R.3.9 Rozczesanie włosów

R.3.10 Wszystkie czynności (3.1-3.5 i 3.7-3.9) wymienił w poprawnej merytorycznie kolejności

R.4 Rezultat 4: Topografia narz ądów wewn ętrznych i ko ści psa
wpisany tylko jeden numer z wyjątkiem płuco lewe
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R.4.1 Serce: 11
R.4.2 Wątroba: 15
R.4.3 Żołądek: 16
R.4.4 Śledziona: 18

R.4.5
Płuco lewe: 8, 9, 10 lub tylko 8 lub 9 lub 10 (wpisanie dodatkowo innego numeru niż 8 
lub 9 lub 10 powoduje niezaliczenie kryterium)

R.4.6 Nerka lewa: 14
R.4.7 Jelito proste: 22
R.4.8 Kość miedniczna: 5
R.4.9 Kość ramienna: 2
R.4.10 Kość udowa: 6

W
ię

ce
j a

rk
us

zy
 z

na
jd

zi
es

z 
na

 st
ro

ni
e:

 a
rk

us
ze

.p
l


