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CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL 

i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz: 

 swój numer PESEL*, 

 oznaczenie kwalifikacji, 

 numer zadania, 

 numer stanowiska. 

3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron 

lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten 

nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu 

nadzorującego. 

6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji 

pracy. 

7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ 

OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu 

nadzorującego. 

8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania 

egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Układ graficzny © CKE 2019 
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Zadanie egzaminacyjne 

Na podstawie wykazu książek proponowanych do sprzedaży oraz informacji zawartych w wyciągu z normy 

PN-N-01152-1/A1:1997. Opis bibliograficzny. Książki. sporządź zestawienie bibliograficzne 

10 wydawnictw. W tym celu wypełnij druk zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym. 

Sporządź ofertę księgarską promującą książki wydane w 2015 r. z wykazu książek proponowanych do 

sprzedaży, skierowaną do działkowiczów i właścicieli ogrodów. W celu  opracowania oferty wykorzystaj 

informacje dotyczące działalności księgarni. Pismo sporządź w miejscu przeznaczonym w arkuszu 

egzaminacyjnym. 

Wykonaj schemat kompozycji układu książek wydanych w 2015 r. z wykazu książek proponowanych do 

sprzedaży w oknie wystawowym księgarni. Zastosuj układ rytmiczny książek, wzbogacony elementami 

dekoracyjnymi związanymi z wiosną lub Dniem Działkowca. Umieść hasło promujące książki dla 

działkowców. Schemat wykonaj w miejscu przeznaczonym w arkuszu egzaminacyjnym. 

Zaproponuj po dwa działania promujące czytelnictwo dla każdego z narzędzi promocji zapisanych w wykazie 

działań popularyzujących czytelnictwo. Wykaz działań uzupełnij w miejscu przeznaczonym w arkuszu 

egzaminacyjnym. 

Wykaz książek proponowanych do sprzedaży 

L.p. Tytuł pozycji Elementy opisu 

1. Altany, pergole, 
pawilony ogrodowe 

Autor: Joachim Breschke 
Katowice, Wydawnictwo: Multico, 2015 r. 
Seria: Ogrodnik doskonały 
ISBN: 978-83-7073-702-3 
Liczba stron: 78 
Wymiary: 210 x 260 mm 
Cena 25,50 zł 
Książka zawiera przegląd budowli ogrodowych i zieleni wokół. Ukazuje, jakie budowle 
mogą ozdobić ogród i uczynią go bardziej użytecznym. Znajdziemy w niej też porady, 
jakimi roślinami je obsadzić. 

2. Architektura ogrodów Autor: Bohdan Dlouhy 
Tytuł oryginału: Architektura zahrady 
Warszawa, Wydawnictwo: NATALIS, 2015 r. 
Seria: Mój ogród od A do Z 
ISBN: 83-60326-00-2 
Liczba stron: 80 
Wymiary: 167 x 226 mm 
Tłumaczenie: Adriana Kliś 
Cena 18,00 zł 
Poradnik ten na konkretnych przykładach przedstawionych na zdjęciach przekazuje 
zasady kompozycji ogrodów, ich zakładania oraz utrzymywania. Autor omawia też 
najczęściej popełniane błędy. 
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L.p. Tytuł pozycji Elementy opisu 

3. Katalog bylin Opracowanie – Związek Szkółkarzy Polskich. Warszawa Wydawnictwo: Agencja 
Promocji Zieleni, 2015 r. 
ISBN: 978-83-921807-9-1 
Liczba stron: 133 
Wymiary: 210 x 300 mm 
Cena 45,00 zł 
 
Katalog ten zawiera informacje o każdej roślinie, jej łacińską i polską nazwę, opis 
rośliny (najważniejsze cechy, wymagania, zasady pielęgnacji, sugerowane 
zastosowanie, gęstość sadzenia). Przedstawia 680 bylin produkowanych i dostępnych 
w Polsce, opracowany przez polskich specjalistów i praktyków. 

4. Katalog roślin - drzewa, 
krzewy, byliny 

Praca zbiorowa. Warszawa 
Wydawnictwo: Agencja Promocji Zieleni, 2014 r. 
ISBN: 978-83-921807-6-0 
Liczba stron: 392 
Wymiary: 210 x 300 mm 
WYDANIE 3 
Cena 45,00 zł 
Opisane przez wybitnych specjalistów i praktyków 2080 rośliny dostępne na polskim 
rynku. 
Główny atutem wydawnictwa są niezmiennie krótkie i esencjonalne charakterystyki 
roślin sporządzone przez 8 wybitnych specjalistów i praktyków: Marcelego 
Ciesielskiego, Grzegorza Hoduna, dr Jacka Marcinkowskiego, dr Szczepana 
Marczyńskiego, dr hab. Piotra Murasa, dr Wiesława Szydło, Magdalenę Tomżyńską, 
Zbyszka Wybickiego 

5. Katalog róż polecanych 
przez Związek Szkółkarzy 
Polskich 

Związek Szkółkarzy Polskich. Warszawa  
Wydawnictwo: Agencja Promocji Zieleni, 2015 r. 
ISBN: 978-83-921807-5-3 
Liczba stron: 168 
Wymiary: 210 x 300 mm 
Cena 35,00 zł 
 
Jest to katalog róż polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich. To kolejne po 
Katalogu roślin i Katalogu bylin wydawnictwo przedstawiające rośliny dostępne na 
polskim rynku ogrodniczym. Spośród ogromnej liczby gatunków i odmian róż 
wybrano 250 najpiękniejszych i dobrze rosnących w naszych warunkach 
klimatycznych. 

6. Ogród dla seniorów Autor: Brigitte Kleinod 
Warszawa, Wydawnictwo: Bellona, 2015 r. 
ISBN: 978-83-11-13606-9 
Liczba stron: 122 
Wymiary: 165 x 235 mm 
Wydanie: 2 
Cena 20,50 zł 
 
Z treści: Ułatwienia w ogrodowej pracy; Przestronne ścieżki; Wygodne meble; 
Ochrona przed słońcem; Skarpy i nasypy; Drzewa i krzewy; Żywopłot; Zioła z letniej 
kuchni.  
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L.p. Tytuł pozycji Elementy opisu 

7. Rok w ogrodzie Praca zbiorowa. Warszawa 
Wydawnictwo: Hachette, 2014 r. 
Seria: Quickfinder 
ISBN: 978-83-7575-693-7 
Liczba stron: 232 
Wymiary 210x185 cm 
Cena 49,00 zł 
 
To poradnik dla właścicieli ogrodów, którzy dobrze znają to uczucie: mimo troskliwej 
opieki, jaką otaczają rośliny, przyroda płata nam figle i ogród nie wygląda tak jak 
powinien. W tej książce zawarte są praktyczne porady ekspertów, którzy zdradzają 
niezawodne rozwiązania najczęstszych problemów i polecają najlepsze metody 
pielęgnacji roślin. 

8. Skalniaki Autor: Eugeniusz Radziul 
Warszawa, Wydawnictwo: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2014 r. 
ISBN: 978-83-09-01013-5 
Liczba stron: 216 
Wymiary: 130 x 200 mm 
Cena 35,00 zł 
 
Skalniaki to kontynuacja książki wydanej przez PWRiL w 1995 roku pod tym samym 
tytułem. Zawiera ona ponad 250 opisów gatunków i odmian roślin uprawianych 
w ogrodzie autora, a więc roślin, które zna z własnego doświadczenia 

9. Wielka księga ogrodnika 
i działkowca. Praktyczny 
poradnik 

Autor: Wolfgang Kawollek 
Tytuł oryginału: Das Ulmer Gardenbuch 
Poznań, Wydawnictwo: Publicat, 2014 r. 
Seria: Wielka Księga Ogrodów /das Gartenbuch 
ISBN: 978-83-245-1259-1 
Liczba stron: 720 
Wymiary: 165 x 233 mm 
Cena 55,00 zł 
 
To podstawowy kanon wiedzy – nieodzowny dla każdego, kto pragnie mieć własny 
ogród! Zawiera odpowiedzi na wiele pytań np. jak prawidłowo zaprojektować ogród, 
uwzględniając jednocześnie swoje potrzeby i upodobania. Jakie materiały zastosować 
do budowy dróżek i tarasów, a jakie do wznoszenia płotów i murków? Jak stosować 
nawozy, ściółkę i kompost? Jak skutecznie chronić rośliny przed szkodnikami 
i chorobami? Jak założyć i pielęgnować trawnik i wiele innych. 

10. Zakładamy ogród. 
Fachowe porady 

Autor: David Squire 
Warszawa, Wydawnictwo: Arkady, 2015 r. 
ISBN: 978-83-213-4630-4 
Liczba stron: 80 
Wymiary: 185 x 240 mm 
Cena 19,00 zł 
 
Przewodnik dla osób, które pragną stworzyć swój pierwszy, piękny ogród. Autor 
podpowiada sposoby i techniki tworzenia pięknego ogrodu oraz uprawy roślin: od 
ozdobnych po jadalne. Omawia problemy, z jakimi można się zetknąć oraz jak sobie 
z nimi poradzić. Przekonuje, że ogrodnictwo jest dziedziną dającą wiele satysfakcji 
i radości. 
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Wyciąg z normy PN-N-01152-1/A1:1997. Opis bibliograficzny. Książki. 

Numer 
strefy 

Nazwa strefy 
Znak 

umowny 
Element opisu Punkt normy 

1 Strefa tytułu i oznaczenia 
odpowiedzialności 

 Tytuł Właściwy 3.1.1 

  [ ] Określenie typu dokumentu 3.1.2 

  = Tytuł równoległy 3.1.3 

  : Dodatek do tytułu 3.1.4 

  / Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności 3.1.5 

  : Następne oznaczenie odpowiedzialności 3.1.5 

2 Strefa wydania . - Oznaczenie wydania 3.2.1 

  
/ Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności 

dotyczące wydania 
3.2.2 

  

; Następne oznaczenie odpowiedzialności 
dotyczące wydania 

3.2.2 

  , Dodatkowe oznaczenie wydania 3.2.3 

  
/ Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności 

dotyczące dodatkowego oznaczenia wydania 
3.2.3 

  
; Następne oznaczenie odpowiedzialności 

dotyczące dodatkowego oznaczenia wydania 
3.2.3 

4 Strefa adresu wydawniczego . -  Pierwsze miejsce wydania 3.4.1 

  ; Następne miejsce wydania 3.4.1 

  : Nazwa wydawcy 3.4.2 

  , Data wydania 3.4.3 

  ( Miejsce druku 3.4.4 

  : Nazwa drukarni 3.4.5 

  ,) Data druku 3.4.6 

5 Strefa opisu fizycznego . - Określenie formy książki  i/lub objętość 3.5.1 

  : Oznaczenie ilustracji 3.5.2 

  ; Format 3.5.3 

  + Oznaczenie dokumentu towarzyszącego 3.5.4 

6 Strefa serii . – ( Tytuł serii 3.6 

  : Dodatek do tytułu serii  

  
/ Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności 

dotyczące serii 
3.6 

  
; Następne oznaczenie odpowiedzialności 

dotyczące serii 
3.6 

  , ISSN serii 3.6 

  ; Numeracja w obrębie serii 3.6 
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Informacje dotyczące działalności księgarni 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:  

 Zestawienie bibliograficzne, 

 Oferta księgarska, 

 Schemat kompozycji okna wystawowego,  

 Wykaz działań popularyzujących czytelnictwo.  

Numer 
strefy 

Nazwa strefy 
Znak 

umowny 
Element opisu Punkt normy 

  , Oznaczenie i/lub tytuł podserii 3.6 

  : Dodatek do tytułu podserii 3.6 

  
/ Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności 

dotyczące podserii 
3.6 

  , ISSN podserii 3.6 

  ;) Numeracja w obrębie podserii 3.6 

7 Strefa uwag . - Uwagi 3.7 

8 Strefa ISBN i sposobu 
uzyskania książki 

. - ISBN 3.8.1 

  : Sposób uzyskania książki i/lub cena 3.8.2 

Nazwa księgarni Księgarnia Pod Lipami 

Adresy księgarni 62-500 Konin, ul. Baczyńskiego 3 
www.ksiegarniapodlipami.pl 

Numer NIP 758-25-25-269 

Godziny otwarcia Od poniedziałku do piątku godz. 900 – 1800 
W soboty godz. 900 – 1600 

Warunki sprzedaży Zakup powyżej 5 egz. lub 5 tytułów – rabat w wysokości 10%.  
Przy zakupach o wartości wyższej niż 300 zł - książka gratis. 
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Zestawienie bibliograficzne 

L.p. Nazwisko autora Opisy bibliograficzne drugiego stopnia szczegółowości 

1.   

2.   

3.   
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L.p. Nazwisko autora Opisy bibliograficzne drugiego stopnia szczegółowości 

4.   

5.   

6.   
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L.p. Nazwisko autora Opisy bibliograficzne drugiego stopnia szczegółowości 

7.   

8.   

9.   

10.   
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Oferta księgarska 
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Schemat kompozycji okna wystawowego 
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Wykaz działań popularyzujących czytelnictwo 

Narzędzie promocji Działanie 1. Działanie 2. 

Reklama   

Promocja sprzedaży   

Public relations   
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