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Gaba Krzyżanowska

Zaklepany!
KRZYŻÓWKI * INFORMACJE * TESTY  * QUIZY * ŁAMIGŁÓWKI 

Z O
DPOW

IED
ZIA

MI!

dla przyszłych i obecnych 
właścicieli koni

ZAJRZYJ DO KSIĄŻKI!
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Wypełniając kolejne strony tej książeczki,
stajesz się jednocześnie jej współautorem! 
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          ............................................................................................................

          

1. Twoje imię:

2. Wiek:

3. Twoja „maść” :) czyli kolor włosów:

4. Jak długo jeździsz konno?

5. Ulubiona rasa:

6. Ulubiona maść:

7. Ulubiona dyscyplina:

8. Imię ukochanych koni:

9. Rasy ulubionych koni:

10. Jeździsz w stajni:

11. Twoje zwierzęta:

12. Inne zainteresowania:

13. Marzenie:
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Popuść wodze wyobraźni i narysuj wymarzonego konia! 

b ca
1. Czy jesteś gotów 
na własnego konia?

a. TAK
b. NIE
c. NIE WIEM

ISTOTNE PYTANIE
 NA POCZĄTEK

TEST

A teraz policz ilość 
odpowiedzi a, b i c!

Najwięcej 
odpowiedzi „a”

 
Kup konia. To świetny pomysł 
i dobry moment. 

Najwięcej 
odpowiedzi „b”

 
Nie jesteś jeszcze gotów na 
posiadanie konia. Nie kupuj 
go.

Najwięcej 
odpowiedzi „c”

 
Ponieważ masz wątpliwości, 
ta książeczka jest doskonałym 
wyborem!

pół żartem, pół serio :)
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Niezajeżdżony

Wstępnie zajeżdżony

Sport

Hodowla

Rekreacja

Reining

Trail

Western pleasure

Konkurencje szybkościowe

Prowadzony met. naturalnymi

Skoki

Ujeżdżenie

Woltyżerka

Koń-profesor

Rajdy rekreacyjne

Rajdy sportowe

WKKW

Powożenie

TREC

Wyścigi

Sztuczki i pokazy

Hipoterapia

Inne - jakie?

..............................................
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.....................................................................................

1. Imię:

2. Zdrobniale:

3. Rasa lub typ:

4. Imię i rasa ojca:

5. Imię i rasa matki:

6. Miejsce i data urodzenia:

7. Wiek:

8. Maść:

9. Odmiany:

10. Cechy szczególne:

11. Wzrost:

12. Charakter:

13. Predyspozycje i użytkowanie:

A teraz policz ilość 
odpowiedzi a, b i c!
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„ZAKLEPANY!”

Zbiór quizów, testów i krzyżówek 

dla przyszłych i obecnych właścicieli koni
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W razie trudności 

z nabyciem książki 

prosimy o kontakt: 

Facebook.pl
/KonnaCafe
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W niektórych kulturach i społe-
czeństwach koń jest stałym i oczy-
wistym towarzyszem człowieka. 
Tak jest np. w Mongolii, Argenty-
nie, Meksyku, niektórych stanach 
USA, a nawet w wielu regionach 
naszego kraju.

Konie w naszym kraju coraz częściej:
- powracają do gospodarstw,  
by pracować na roli – jest to i eko-
logiczne, i opłacalne w przypadku 
małych gospodarstw,
- uatrakcyjniają turystyczny region,
- pozwalają na aktywny odpoczynek,
- stanowią spełnienie marzeń!

Rozmawiając z właścicielami nie-
wielkich gospodarstw można spot- 
kać się również z tradycyjnym po-
dejściem, że w gospodarstwie po 
prostu koń być MUSI. Zakup konia 
nie jest więc skomplikowaną decy-
zją!

Z drugiej strony mamy rodziny,  
w których nie ma tradycji utrzy-
mywania zwierząt, nawet gdy 
chodzi o popularnego kota czy 
ozdobne akwaria. Odmienne są 
wzorce, wartości i sposób postrze-
gania zwierząt. Dorzućmy do tego 
miejsce zamieszkania (miasto), wy-
sokie koszta utrzymania, wyśru-
bowane normy chowu sportowych 
zwierząt, silne poczucie odpowie-
dzialności, dużą odległość stajni 
od domu, a pytanie: kupować czy 
nie kupować staje się bardzo po-
ważne i zazwyczaj kończy się od-
powiedzią: nie kupować. A prze-
cież własny wierzchowiec to jedno  
z naszych największych marzeń!

Mam nadzieję, że zbiór zadań, któ-
ry trzymasz w ręce, sprawdzi two-
ją wiedzę i pomoże ci oswoić się 
z tematem posiadania własnego 
konia. Ołówek w dłoń i do dzieła!

Polecana literatura:

„Choroby koni. Weterynaria praktyczna” 
- T. Pavord

„Hodowla koni. Organizacja stajni  
i żywienie” - H. Pirkelmann i inni

„Sprzęt i akcesoria jeździeckie” 
- C. Henderson

„Zachowania koni. Przyczyny, terapia 
i profilaktyka” - M. Zeitler-Feicht

„Żywienie koni” - H. Meyer,  
M. Coenen
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CO ZNAJDZIESZ W TEJ KSIĄŻECZCE?
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28
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32

34

36

38

40

42

Przedstaw się!

Mega krzyżówka

Podsumujmy fakty...

Wzorowy gość w stajni

Wady posiadania wierzchowca

Zalety własnego zwierzęcia

Zakup wierzchowca albo...

Czas w stajni

Wyzwania!

Ile wiesz o potrzebach koni?

7 częstych błędów

Jak wygląda codzienna opieka?

Ile masz wolnego czasu?

Kalendarz roczny

Ile wiesz o sprzęcie i rzędzie?

4 częste błędy

„Konie myślą 
inaczej niż ludzie, 
dlatego sprawiają 
niektórym kłopo-
ty. Aby dobrze żyć 
z końmi, czuć się 

bezpiecznie  
w ich towarzyst- 

wie i osiągnąć 
więcej satysfakcji  
z pracy z nimi, 
musimy się na-
uczyć myśleć 

jak koń”
- Jo Bird
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62

64

66

68

70

72

74
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Ile wiesz o paszach i karmieniu?

Słowniczek

Ile wiesz o przepisach i umowach?

Oceń pensjonat

Jaki koń jest dla ciebie odpowiedni?

Czy rozpoznasz te konie?

Jaki sport jest dla ciebie?

Gdzie można jeździć konno?

Ups! Zagrożenia

Human resources

Ile kosztuje zakup konia?

Gdzie można kupić konia?

Ile kosztuje utrzymanie konia?

Oblicz koszt

Jaki jesteś? Czego oczekujesz?

Bądź świadowy swoich wad i zalet

Słowniczek

Odpowiedzi

„Jeździectwo jest 
pięknym sportem 
i może być uznane 

za sztukę, 
na której 

wyżyny chciałbyś 
się wznieść. 

Dostąpić tego 
może jednak ten, 

kto z całym 
zrozumieniem 

wniknie 
w psychikę konia 

i kto nie siłą, 
ale wyczuciem 
osiągnie z nim 
porozumienie”

- Wilhelm Museler

CO ZNAJDZIESZ W TEJ KSIĄŻECZCE?
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Gdzie można jeździć konno?QUIZ

1. Wjechałeś na czyjś ugór  
i właścicielowi się to nie spodo-
bało. Czy ma prawo cię wyprosić?

a. Tak. To jego ziemia. Może się 
zgodzić na wjazd, ale nie musi.

b. Nie, zawsze możesz wjeżdżać 
na pole nieuprawiane.

c. Koniem można wjeżdżać 
wszędzie (tak jest w całej Unii 
Europejskiej).

2. W pobliskim lesie nie ma 
wyznaczonych ścieżek konnych. 
Do kogo napiszesz prośbę o ich 
wytyczenie?

a. Gminy
b. Urzędu drogowego
c. Nadleśnictwa

3. Czy można jeździć konno po 
nadmorskiej plaży?

a. Absolutnie nie.
b. To zależy od miejsca i czasu.
c. Tak, ale trzeba uważać, by nie 

podeptać plażowiczów.

4. Chcesz wjechać konno do jezio-
ra, żeby schłodzić koniowi nogi  
i dać mu się napić. Czy możesz?

a. Tak, jeśli nikomu nie przesz-
kadzasz i nie ma zakazu.

b. Koń ma pierwszeństwo wejścia 
do wody przed człowiekiem - 
nikt nie może oponować.

c. Nigdy nie można wjeżdżać do 
jeziora. To niebezpieczne  
i nielegalne.

 

5. Jedziesz gruntową drogą i mu-
sisz minąć się z samochodem. 
Po której stronie drogi będziesz 
jechać?

a. Po lewej, bo koń idzie pieszo.
b. Po prawej.
c. Prawo nakazuje zjechać z drogi 

na pole. 

6. Trawiaste podłoże na ujeżdżal-
ni ma zalety, ale niesie ryzyko:

a. Ślizgania się kopyt.
b. Stłuczeń i złamań w chwili  

upadku (twarde lądowanie). 
c. Inwazji pasożytów.

7. W twojej stajni nie ma hali, ale 
jest ona w sąsiednim klubie.

a. Możesz zapytać się o możli-
wość korzystania, jednak bywa 
to płatne.

b. Nie wolno odwiedzać innych 
stajni, by nie roznosić chorób.

c. Nie powinno się odwiedzać 
innych stajni, by nie stresować 
zwierząt. 

8. Nie trenujesz ujeżdżenia. Czy 
literki rozstawione na placu do 
czegoś się przydadzą?

a. Mogą się przydać na wypadek 
kontroli sanepidu.

b. Litery pozwalają na precyzyjną 
jazdę, przydadzą się nawet na 
zwykłej ujeżdżalni.

c. Nie, są wręcz niebezpieczne.

ODP.: 1a, 2c, 3b, 4a, 5b, 6a, 7a, 8b

ODP.: Na końcu zeszytu
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Pytania zawierają w sobie dwie odpowiedzi. Która jest prawidłowa?

Alternatywy

Hotel dla koni to to samo co pensjonat czy schronisko?

Dzierżawiąc lub najmując konia stajesz się jego właścicie-
lem czy jedynie użytkownikiem?

Luzak to stajenny czy pomocnik zawodnika?

Transport kupionego konia opłaca zazwyczaj sprzedający 
czy nowy właściciel?

Paszport konia to dokument czy prestiżowa nagroda?

Siodło wybieramy przed zakupem konia czy po zakupie?

Wędzidło hiszpańskie jest uważane za ostrzejsze kiełzno 
od wędzidła oliwkowego czy munsztuka?

Przeciętna sesja lonżowania konia trwa bardziej pół go-
dziny czy godzinę?

Owijki zakładamy na czas jazdy płaskiej czy skoków?

Ścieżka konna to trasa wytyczona przez nadleśnictwo czy 
ścieżka w parku o specjalnej nawierzchni przygotowanej 
specjalnie dla koni?

Znane z żelaznego zdrowia są „hucuły” czy „angliki”?

Ogiery czy klacze mają tendencję do otłuszczania szyi?

Prawidłowo wykastrowany ogier to wałach czy wnęter?

Podstawową paszą dla koni jest siano/trawa czy musli?

Lepszą ściółką jest piasek czy pellet drzewny?

Zapiaszczenie polega na zaleganiu piasku w jelitach czy 
trudnym do wyczyszczenia brudzie na sierści po tarzaniu?

Maneż to ujeżdżalnia czy karuzela?

Przed wejściem do stajni krzyczymy „wolne” czy „mellon”?

Konia lepiej dosiadać z ziemi czy ze schodków?

Torf to rodzaj ściółki czy suplement obornikowy?
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ODP.: Na końcu zeszytu


