
KARTA PRACY 

Chów i użytkowanie koni 

NAZWISKO I IMIĘ:           DATA: 

 

ZADANIE 1. Cechy identyfikacyjne konia to: 

 płeć, wiek, maść, odmiany, oznaki, wicherki. 

 

ZADANIE 2. Określ płeć konia: 

Koń płci męskiej, który nie został wykastrowany i ma przynajmniej cztery lata to ogier. 

Koń płci męskiej poniżej 4 roku życia to młody ogier albo ogierek. 

Koń płci męskiej, którego jądra nie opuściły całkowicie jamy brzusznej (będzie bezpłodny) to wnętr. 

koń płci męskiej, który został wykastrowany to wałach. 

Koń płci żeńskiej, który ma przynajmniej cztery lata to klacz. 

Koń płci żeńskiej poniżej 4 roku życia to młoda klacz lub klaczka.  

 

ZADANIE 3. Uzupełnij zdania: 

Wiek konia rozpoznawany jest po charakterystycznych zmianach  wyglądu zębów (przy czym szczególną 

rolę odgrywają zęby sieczne), których jest czterdzieści. 

 

Wgłębienia w szkliwie na tnącej powierzchni (powierzchnia zwarcia) siekaczy to rejestry. Ścierają się one 

podczas życia konia i pozwalają fachowcom ocenić jego wiek. 

 

ZADANIE 4. Co to jest?: 

Białe plamy występujące na głowie i nogach konia (uwarunkowane genetycznie) to odmiany. 

Niewielkie zawirowania sierści występujące na głowie i piersi konia to wicherki. 

Odziedziczalna barwa sierści oraz włosia grzywy i ogona to maść. 

Wszelkie plamy powstałe na ciele konia w skutek otarcia, odparzenia lub jakichkolwiek urazów to oznaki. 

 

ZADANIE 5. Co to jest narów? Kiedy powstaje i jakie są jego rodzaje? 

Narów – niepożądana reakcja; element charakteru konia chowanego, powstały wskutek niekorzystnych i 

zewnętrznych uwarunkowań środowiskowych w wyniku których następuje wytworzenie się określonych 

reakcji warunkowych, stanowiących często zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także zwierząt.  

Narów powstaje w wyniku: 

 niewłaściwe utrzymanie stajenne, 

 brutalne traktowanie, 

 błędy wychowawcze, 

 brak dostępu do stada (np. odseparowanie od koni) 

 wypadki 

Rodzaje narowów: 

gryzienie, kopanie, kąsanie, odmowa ciągnięcia, odmowa podawania nóg, stawanie dęba, wierzganie, 

baranki, ponoszenie – jeździec traci kontrolę nad koniem, płochliwość,  

 

ZADANIE 6. Co to jest nałóg u konia, na czym polega, jakie są objawy? 

 

Nałogi są to nieprawidłowe przyzwyczajenia, które powstają w wyniki braku ruchu, towarzystwa, itp., czyli w wyniku 

niewłaściwych warunków utrzymania.  

 

Nałogi polegają na ciągłym, cyklicznym powtarzaniu tych samych czynności. 

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ocena_wieku&action=edit&redlink=1


Objawy: 
 ogryzanie – np. elementów wystających stajni takich jak żłoby, drzwi stajenne, ogrodzenie wybiegi, 

 łykawość – koń wygina szyję w łuk i łyka powietrze, 

 tkanie – narów koni spiętych i nerwowych, konie stoją w miejscu i kołyszą się na boki czasami kołyszą również 

głowa i szyją. ciekawym zjawiskiem jest, że tkanie zmniejsza się przy zwiększeniu powierzchni okien w stajni lub 

luster, 

 grzebanie – ciągłe grzebanie przednią nogą jest jednym z bardziej uciążliwych narowów u konia nawet jeżeli jest 

oznaką „żebrania”, 

 wędrowanie 

 

 

ZADANIE 7. Uzupełnij informacje o rozrodzie: 

Dojrzałość płciową konie osiągają w wieku 10 – 18 miesięcy. 

Dojrzałość rozpłodowa konie osiągają w wieku 30 – 42 miesięcy. 

Regularne cykle płciowe występują u klaczy przede wszystkim w okresie wiosennym i letnim, wtedy 

najłatwiej jest je zaźrebić. 

Cykl płciowy klaczy trwa 18 – 28 dni (średnio 21 dni), w tym ruja trwa 2 – 15 dni 

Najczęściej klacze kryje się od lutego do sierpnia. 

Ciąża u klaczy trwa 11 miesięcy (przeciętnie 335 dni). 

Pierwsza ruja po wyźrebieniu  występuje po 6 – 12 dniach. 

Źrebięta przy matce to sysaki. 

Źrebięta po odsadzeniu (zwykle po ukończeniu  pół roku życia) to odsadki. 

Źrebięta po ukończeniu 1 roku życia to roczniaki. 

Źrebięta po ukończeniu 2 lat życia do ukończenia 3 roku to dwulatki. 

Dzikim przodkiem konia jest tarpan. 

 

ZADANIE 8. Jaki to typy konstytucyjny konia? Podaj przykłady/rasy: 
 

Konie gorącokrwiste – konie o dużej sprawności fizycznej, które mają cechy konia sportowego. 

Użytkowane są najczęściej w sportach konnych i na wyścigach. Są energiczne, przystosowane do pracy w 

szybkim ruchu. Mają żywy temperament i lekką budowę, co jest ich charakterystyczną cechą. Przykłady: 

Konie czystej krwi arabskiej, Konie pełnej krwi angielskiej, Konie półkrwi (małopolskie, wielkopolskie, 

śląskie) 

Konie zimnokrwiste – konie silne i masywne. Są zazwyczaj spokojniejsze, mniej ruchliwe i potężniejsze. 

Są to konie robocze, używane między innymi do prac rolniczych i transportowych, jako konie pociągowe. 

Zazwyczaj pracują w stępie. Przykłady: shire, perszeron, koń belgijski, koń ardeński; polski koń 

zimnokrwisty 

 

Konie prymitywne – to nieduże konie, w typie lekko zaprzęgowym lub jucznym, blisko spokrewnione z 

dzikimi przodkami konia, najczęściej związane z terenem, na którym występują, a więc dobrze 

przystosowane do miejscowych warunków. Przykłady: konik polski, konie huculskie 

 

ZADANIE 9. Uzupełnij zdanie: 

 

Do „Rejestru kuców i koni małych” można wpisać konie różnych ras, jeśli nie przekroczyły 156 cm 

wysokości w kłębie. 

 

ZADANIE 10. Wymień typy użytkowe koni. Podaj przykłady: 

- wierzchowy , - zaprzęgowy, - juczny (do przenoszenia ładunku), - wszechstronnie użytkowy. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Shire_(rasa_koni)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Perszeron
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84_belgijski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84_arde%C5%84ski

