
 

 

 

Sprawdzian z kontaktu z koniem 
informacja dla kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo 

 

1. Kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo dodatkowo obowiązuje sprawdzian z kontaktu z 

koniem. Ocena niedostateczna ze sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszego postępowania 

kwalifikacyjnego. Kandydaci powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do 

uprawiania jazdy konnej wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. 

 

2. Sprawdzian zostanie przeprowadzony na jednym z trzech poziomów do wyboru przez kandydata: 

 

a)  poziom A - po poinstruowaniu jazda stępem na lonży; 

b)  poziom B -  jazda stępem i kłusem w zastępie; 

c)  poziom C - jazda stępem, kłusem i galopem w zastępie . 

3. Kandydaci posiadający odznakę/klasę jeździecką (w ramach systemu szkolenia Polskiego Związku 

Jeździeckiego), Złotą Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej (JOTG) PTTK, Złotą Jeździecką Odznakę 

Turystyki Nizinnej (JOTN) PTTK, Złotą Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej (JOTG) PTTK w stylu 

western, Złotą Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej (JOTN) PTTK w stylu western, Przodownicy 

Turystyki Jeździeckiej I stopnia, Przodownicy Turystyki Jeździeckiej I stopnia w stylu western, 

Instruktorzy rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna z legitymacją poświadczającą uprawnienia 

wydaną przez Krajowy Ośrodek Metodyczno- Szkoleniowy są zwolnieni z zaliczenia sprawdzianu 

uzyskując 99 pkt. po przedstawieniu skanu książeczki odznaki/klasy i skanu zaświadczenia lekarskiego 

w ramach rejestracji internetowej (kandydaci nie zgłaszają się na sprawdzian). 

 

4. Zaliczenie sprawdzianu na poziomie C daje studentowi możliwość wyboru ścieżki tematycznej 

wierzchowego lub wszechstronnego użytkowania koni, które będą realizowane w toku studiów. Osoby, 

które nie zaliczyły sprawdzianu na poziomie C będą mogły uczestniczyć wyłącznie w zajęciach ścieżki 

użytkowania wszechstronnego. 

 

5. Przed rozpoczęciem obu ścieżek (czwarty semestr studiów) będzie możliwe zaliczenie dodatkowego 

sprawdzianu komisyjnego na poziomie C, aby studenci, którzy poprzednio nie zaliczyli sprawdzianu na 

tym poziomie, mogli uczestniczyć w ścieżce użytkowania wierzchowego. 

6. Wynik z postępowania kwalifikacyjnego ze sprawdzianu z kontaktu z koniem przelicza się wg 

następującej zasady: 

Ocena Liczba punktów 

 Poziom A Poziom B  Poziom C 

(5) Bardzo dobry 33 66 99 

(4,5) Dobry plus 28 56 84 

(4) Dobry 23 46 69 

(3,5) Dostateczny plus 18 36 54 

(3) Dostateczny 13 26 39 

(2) Niedostateczny 0 0 0 

 

Oceny za poszczególne chody, wystawione niezależnie przez członków komisji, są sumowane. Ocena końcowa 

na każdym poziomie stanowi średnią z tych ocen. 

 

 

 


