
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie działalno ści informacyjno-bibliograficznej

Oznaczenie 
kwalifikacji: A.21

Numer zadania: 01

Kod arkusza: A.21-01-16.01

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie

R.1
Rezultat 1: Afisz informuj ący o kiermaszu ksi ążek  zorganizowanym z okazji Dnia 
Dziecka zapisane:

R.1.1 Miejsce kiermaszu:  plac przed Księgarnią Bajka
R.1.2 Adres księgarni: Łódź, ulica Długa 12
R.1.3 Data kiermaszu: 1 czerwca
R.1.4 Godziny pracy stoiska:  10.00 - 16.00
R.1.5 Informacja o oferowanym asortymencie: książki dla dzieci

R.1.6
Charakterystyka asortymentu: rodzaj literatury (np. bajki, baśnie, legendy, poradniki, wiersze, 
literatura przygodowa, fantastyczna, kolorowanki) - przynajmniej 3 lub przykładowe tytuły

R.1.7 Informacja o celu kiermaszu: propagowanie czytelnictwa dzieci

R.1.8
Elementy zachęty (możliwość zdobycia autografu Agnieszki Chylińskiej i / lub mini recital 
autorki i piosenkarki, losowanie bonów książkowych wśród respondentów ankiety) - 
przynajmniej 1

R.1.9 Zaproszenie do wzięcia udziału w kiermaszu

R.2
Rezultat 2: Ankieta, która b ędzie przeprowadzana w trakcie kiermaszu ksi ążek 
uzupełniona o zaproponowane pytania

R.2.1 Liczba pytań - minimum 6
R.2.2 Związek pytań z zainteresowaniami czytelniczymi dzieci
R.2.3 Związek pytań z lekturami obowiązkowymi
R.2.4 Związek pytań z atrakcyjnością oferty handlowej na kiermaszu
R.2.5 Różnorodna forma pytań (występują zadania otwarte i zamknięte)
R.2.6 Pytania sformułowane w sposób przystępny, dostosowane do poziomu odbiorców
R.2.7 Pytania sformułowane  zgodnie z terminologią  bibliologiczną

R.3
Rezultat 3: Propozycja układu działowego ksi ążek na stoisku i wystroju stoiska 
kiermaszowego  zawiera:

R.3.1 Nazwy działów
R.3.2 Kryterium podziału książek - treść, sposób opracowania lub wiek odbiorcy
R.3.3 Rysunek przedstawiający układ książek na płaszczyźnie pionowej
R.3.4 Rysunek przedstawiający układ książek na płaszczyźnie poziomej
R.3.5 Elementy dekoracyjne związane z oferowaną literaturą i / lub porą roku

R.3.6
Informację przewodnią - hasło i / lub np. napis - literatura dla dzieci lub inny zapis, o 
podobnej treści

R.3.7 Objaśnienia na rysunku lub w legendzie

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


