
Tekst II do zadań od 17. do 20.

Żywienie jest bardzo ważnym elementem
w hodowli koni, dlatego we właściwym żywie-
niu ogromne znaczenie ma prawidłowe zbilan-
sowanie dawki.

Jaką i w jakiej ilości powinny więc pobierać
paszę? Całkowita ilość paszy, którą koń zjada
w ciągu dnia, powinna zostać dokładnie określo-
na. Dla obliczenia ilości pobranej dziennie pa-
szy stosuje się następujące równanie:

IIlloośśćć  ppaasszzyy  ((kkgg))  ==  ((mmaassaa  cciiaałłaa  ··  22,,55))  :: 110000

Ten sposób obliczania jest możliwy do zasto-
sowania, gdy znamy masę naszego podopiecz-
nego. Istnieje wiele metod obliczania masy cia-
ła. Dla kuców Sonia Gardner proponuje się po-
niższe równanie:

MMaassaa  cciiaałłaa  ((kkgg))  ==    [[((33,,77  ··  wwyyssookkoośśćć  ww ccmm))  ++  
((22  ··  ddłłuuggoośśćć  ww ccmm))  –– 334488,,55]]  :: 22,,22

Ponadto należy pamiętać o dostosowaniu
składników dawki pokarmowej do potrzeb ko-
nia w zależności od wykonywanej pracy (patrz
tabela).

NA PODSTAWIE: K. DARUL, „ŻYWIENIE KUCÓW”,
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN HIPPICZNY ŚWIAT KONI, 4/2006.

17. Kiedy koń otrzyma największą dawkę pa-
szy treściwej?

A. Wtedy, gdy nie będzie wykonywał pracy.
B. Wtedy, gdy będzie wykonywał lekką pracę.
C. Wtedy, gdy będzie wykonywał średnią pracę.
D. Wtedy, gdy będzie wykonywał ciężką pracę.

18. Jaki wniosek dotyczący żywienia koni
można wysnuć na podstawie tabeli?

A. Im lżejszą pracę wykonuje koń, tym mniej
potrzebuje siana, a więcej paszy treściwej.

B. Im lżejszą pracę wykonuje koń, tym mniej
potrzebuje paszy treściwej, a więcej siana.

C. Im cięższą pracę wykonuje koń, tym wię-
cej potrzebuje siana, a mniej paszy treściwej.

D. Bez względu na rodzaj pracy koń potrze-
buje tyle samo paszy treściwej, co siana.

19. Dzienna dawka paszy treściwej pewne-
go konia, wykonującego średnią pracę, wynosi
8 kg. Które wyrażenie pozwoli obliczyć, ile kilo-
gramów siana otrzymuje ten koń?

A. 8·3 B. 8+0,75 C. 8:3 D. 8+0,25 

20. Pewna zagroda dla koni ma kształt koła
o średnicy 20 m. Ile metrów ma promień koła
o średnicy takiej jak ta zagroda?

A. 4 B. 5 C. 10 D. 20 

21. Na podstawie tekstu II oblicz, ile kg pa-
szy dziennie potrzebuje koń o masie ciała 
240 kg?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

22. Na podstawie tekstu II oblicz, ile wynosi
całkowita ilość paszy dziennie dla kuca o wyso-
kości 1,2 m i długości 1,3 m?

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

23. Dokończ poniższe zdania.
Koń jest ssakiem, ponieważ ………………...………...
Ze względu na sposób odżywiania jest zwierzę-
ciem ………………………….......………...........................

24. Zapisz wyrażenie arytmetyczne, za po-
mocą którego obliczysz, ile cm ma obwód pro-
stokąta o wymiarach takich jak obraz Wojcie-
cha Kossaka?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

25. Opisz reprodukcję dzieła Wojciecha Kos-
saka. 

Twoja wypowiedź powinna zająć co najmniej
1/2 strony formatu A4.

WOJCIECH KOSSAK IDZIE UŁAN BOREM, LASEM, 1934.
OLEJ NA PŁÓTNIE. 90X120 CM

MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

RRooddzzaajj  pprraaccyy   SSiiaannoo//ttrraawwaa   PPaasszzaa  ttrreeśścciiwwaa   
potrzeby bytowe 1,0 - 
lekka praca 0,90-0,85 0,10-0,15 
średnia praca 0,75 0,25 
ciężka praca 0,67 0,33 
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KKlluucczz  ooddppoowwiieeddzzii  ddoo  zzaaddaańń  zzaammkknniięęttyycchh   
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SScchheemmaatt  ppuunnkkttoowwaanniiaa  zzaaddaańń  oottwwaarrttyycchh   
  

ZZaadd..   KKrryytteerriiaa  ii  zzaassaaddyy  pprrzzyyzznnaawwaanniiaa  ppuunnkkttóóww   
LLiicczzbbaa  

ppuunnkkttóóww   
II..   PPrrzzeeddssttaawwiieenniiee  mmeettooddyy  pprroowwaaddzząącceejj  ddoo  oobblliicczzeenniiaa  mmaassyy   
Za prawidłowe zastosowanie wzoru – 1 pkt 
(240⋅2,5) : 100 =                             

00--11  
2211..   

IIII..  WWyykkoonnaanniiee  oobblliicczzeeńń  ddoottyycczząąccyycchh  mmaassyy    
(240 ⋅ 2,5) : 100 = 6 (kg)  

00--11  

II..  PPrrzzeeddss ttaawwiieenniiee  mmeettooddyy  pprroowwaaddzząącceejj  ddoo  oobblliicczzeenniiaa  mmaassyy    
Za prawidłowe zastosowanie dwóch wzorów – 2 pkt 
Za prawidłowe zastosowanie jednego wzoru – 1 pkt 

00--22  

2222..   

IIII..  WWyykkoonnaanniiee  oobblliicczzeeńń  ddoottyycczząąccyycchh  mmaassyy   
11 pkt za poprawne obliczenie masy ciała kuca.  
11 pkt za poprawne o bliczenie ilości paszy.  
11 pkt za poprawną zamianę jednostek.  
Poprawne rozwiązanie:  
Masa ciała (kg) = [(3,7·120) + (2·130) –348,5] : 2,2 =  
= [704–348,5] : 2,2 = 355,5:2,2 ≈ 161,6 (kg) 
Ilość paszy (kg) = (161,6·2,5):100 = 4,04 (kg)  

00--33  

2233..   II..   RRoozzppoozznnaanniiee  cchhaa rraakktteerryyssttyycczznnyycchh  cceecchh  oobbiieekkttóóww  pprrzzyyrrooddnniicczzyycchh   
Po 1 pkt za poprawne uzupełnienie każdego ze zdań.  
Np. Koń jest ssakiem, ponieważ mmłłooddee  żżyywwiiąą  ssiięę  mmlleekkiieemm  mmaattkkii..    
Ze względu na sposób odżywiania jest zwierzęciem  rroośślliinnoożżeerrnnyymm..     

00--22  

2244..   

II..  PPrrzzeeddssttaawwiieenniiee  ppoo pprraawwnneejj  mmeettooddyy  pprroowwaaddzząącceejj  ddoo  oobblliicczzeenniiaa  oobbww oo--
dduu  pprroossttookkąąttaa   
Poprawne rozwiązanie:  
2⋅90 + 2⋅120 = 

00--11  

 

II..  RReeaalliizzaaccjjaa  tteemmaattuu    
33 pkt za pełną realizację tematu; opis jest realistyczny, barwny i zawiera  
ocenę dzieła; spójny, uporządkowany logicznie.  
22 pkt za poprawną realizację tematu; opis uwzględnia większość eleme ntów 
obrazu, jednak jest schematyczny, brak oceny dzieła; spójny,  
uporządkowany logicznie. 
11 pkt za częściową realizację tematu; schematyczny opis ograniczony  
do wymienienia tylko niektórych elementów obrazu; zaburzona spójność.  
00 pkt – wypowiedź nie na temat.    

00--33  

IIII..  DDoobbóórr  śśrrooddkkóóww  jjęęzzyykk oowwyycchh   
11 pkt za zastosowanie słownictwa oddającego stosunki przestrze nne.  

00--11  

IIIIII..  PPoopprraawwnnoośśćć  jjęęzzyykkoowwaa    
0-1 błąd – 22 pkt 
2-3 błędy – 11 pkt 
Powyżej 3 błędów – 00 pkt 

00--22  

IIVV..  PPoopprraawwnnoośśćć  oorrttooggrraaffiicczznnaa    
0-1 błąd – 22 pkt 
2-3 błędy – 11 pkt 
Powyżej 3 błędów – 00 pkt 

00--22  

VV..  PPoopprraawwnnoośśćć  iinntteerrppuunnkkccyyjjnnaa  11  pkt 
Dopuszczalne 3 błędy interpunkcyjne.  

00--11  

2255..   

VVII..  UUkkłłaadd  ggrraaffiicczznnyy  ((ppiissaanniiee))    
11 pkt za prawidłowe zastosowanie akapitów – wyróżnienie części tekstu 
zgodnie z jego strukturą. 
 

00--11  

UUwwaaggaa!!  Punkty za kryteria IIIIII,,  IIVV,,   VV,,  VVII  przyznaje się w przypadku wypowiedzi zajmującej  
 1/2 strony formatu A4. 
 

Rozwiązania i schemat punktacji

Partner radiowy:

25165659
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