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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 10 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
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Zadanie egzaminacyjne 
 

Z okazji Dni Literatury Polskiej Księgarnia Oskar przy ulicy Ptasiej 3 w Sosnowcu przygotowuje wystawę 

i stoisko sprzedażowe książek adresowanych do studentów i pracowników naukowych wydziałów 

filologicznych szkół wyższych regionu śląskiego. 

 

Sporządź zapytanie ofertowe Księgarni Oskar skierowane do Hurtowni REWA w Katowicach, dotyczące 

dostępności książek polskich autorów współczesnych. Do opracowania pisma wykorzystaj zamieszczone 

w arkuszu egzaminacyjnym Informacje dotyczące działalności Księgarni Oskar oraz Informacje do zapytania 

ofertowego. Pismo sporządź w wyznaczonym miejscu w arkuszu egzaminacyjnym. 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Hurtownia REWA przysłała wykaz publikacji zamieszczony w arkuszu 

egzaminacyjnym – Tabela 1. 

 

Przyporządkuj tytuły z oferty hurtowni, zapisane w Tabeli 1. do wskazanych działów stoiska sprzedażowego 

Księgarni Oskar. Przyporządkowane publikacje zapisz w formularzu Zawartość działów stoiska 

sprzedażowego Księgarni Oskar zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym, stosując opis bibliograficzny 

pierwszego stopnia szczegółowości. 

 

Opracuj ofertę księgarską skierowaną do studentów i pracowników naukowych wydziałów filologicznych 

szkół wyższych regionu śląskiego promującą tematykę wystawy i asortyment stoiska sprzedażowego. 

W ofercie zastosuj opisy bibliograficzne drugiego stopnia szczegółowości w układzie alfabetycznym 

autorskim. Opisy uzupełnij o informację o cenach detalicznych i rabatach cenowych polecanych publikacji. 

Ofertę sporządź w wyznaczonym miejscu w arkuszu egzaminacyjnym. Do sporządzenia opisów wykorzystaj 

informacje z Tabeli 2. Wyciąg z normy PN-N-01152-1/A1:1997. Opis bibliograficzny. Książki. 

 

Wykonaj schemat kompozycji wystawy promującej dorobek współczesnych pisarzy polskich. Wystawa 

planowana jest w auli Wydziału Filologicznego Wyższej Szkoły Humanistycznej w Sosnowcu. Na wystawie 

zamieść informację o tematyce wystawy promującej znajomość literatury polskiej oraz hasło o charakterze 

apelu racjonalnego. Zastosuj asymetryczny układ eksponowanych publikacji. Zaproponuj elementy 

dekoracyjne i kolorystykę wystawy. Wyjaśnienia zastosowanych na schemacie znaków graficznych zapisz 

w legendzie. 

Schemat wykonaj w wyznaczonym miejscu w arkuszu egzaminacyjnym, kredkami znajdującymi się na 

stanowisku egzaminacyjnym.  
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Informacje dotyczące działalności Księgarni Oskar 

 

nazwa księgarni Księgarnia Oskar  

adres księgarni  ul. Ptasia 3; 40-203 Sosnowiec 

telefon 32 233 34 54  

strona internetowa księgarni http://www.ksiegarniaptasia.pl 

godziny otwarcia od poniedziałku do piątku w godz. 1000-1800 

w soboty godz. 900-1400 

 

Informacje do zapytania ofertowego 

data sporządzenia pisma 10 stycznia 2020 r.  

nazwa i adres adresata pisma  
Hurtownia REWA 

ul. Przemysłowa 33; 40-010 Katowice 

rodzaj sprawy  zapytanie o ofertę 

oczekiwany termin realizacji dostawy  14 dni od daty zamówienia 

proponowany termin realizacji płatności odroczony termin płatności 30 dni 

pismo podpisuje kierownik księgarni Adam Jesień 

 

Informacje dodatkowe do opracowania oferty 

miejsce wystawy Wydział Filologiczny Wyższej Szkoły 

Humanistycznej - aula  

41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 43  

termin wystawy Od 14 do 18 września 2020 r.  

od poniedziałku do piątku  

w godzinach 1200 – 1800 

działanie promocyjne  rabat cenowy 15% na publikacje zakupione 

podczas trwania wystawy 
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Tabela 1. Wykaz publikacji z oferty Hurtowni REWA 

Lp. Tytuł publikacji Informacje o książce 

1 Bieguni Autor: Olga Tokarczuk 

Miejsce wydania: Kraków 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie Rok wydania: 2015 

Format: 20 cm 

Objętość: 416 stron 

ISBN: 978-83-08-05594-6 

Cena: 31,00 

Tytułowi bieguni są odłamem prawosławnych starowierców. Uważali oni, że zło ma 

największą moc wtedy, gdy człowiek stanie w miejscu. By temu zapobiec, należy 

podróżować. Książka porusza zagadnienia sposobu widzenia świata przez autorkę. Jest 

pełną różnorodnych obserwacji relacją z podróży, pisaną w biegu, na kolanie. Przekonuje 

nas, że trzeba być w ciągłym ruchu, nie zatrzymywać się. Nieważne, gdzie jesteśmy. 

Ważne, że jesteśmy. 

2 Żywego ducha Autor: Jerzy Pilch 

Miejsce wydania: Kraków 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie 

Rok wydania: 2018 

Format: 20 cm 

Objętość: 200 stron 

ISBN: 978-83-08-06529-7 

Cena: 30,00 

Ostatni człowiek na Ziemi. Co może zrobić, jak wykorzystać swoje życie i właściwie po 

co? 

3 Nieodnaleziona Autor: Remigiusz Mróz 

Miejsce wydania: Poznań 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Filia 

Rok wydania: 2018 

Format: 17,5 cm 

Objętość: 398 stron 

ISBN: 978-83-8075-507-9 

Cena: 8,00 

Pierwszy polski thriller psychologiczny. Znika narzeczona bohatera, aby pojawić się po 

10 latach. Co się z nią działo, czy wszystko o sobie wiemy? 

4 Żmijowisko Autor: Wojciech Chmielarz 

Miejsce wydania: Warszawa 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Marginesy 

Rok wydania: 2018 

Format: 24 cm 

Objętość: 480 stron 

ISBN: 978-83-65973-18-9 

Cena: 30,00 

Ciekawa, wartka akcja. Tajemnica zniknięcia młodej dziewczyny podczas klasowego 

spotkania przyjaciół. 

5 Dziewczyny  

z powstania. 

Prawdziwe historie 

Autor: Anna Herbich – Zychowicz 

Miejsce wydania: Kraków 

Wydawnictwo: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 

Rok wydania: 2014 

Format: 24 cm 

Objętość: 320 stron 

ISBN: 978-83-240-3009-5 

Cena: 25,00 

Jedenaście prawdziwych historii dotyczących losów polskich kobiet w czasie Powstania 

Warszawskiego opisanych przez wnuczkę jednej z nich - Annę Herbich-Zychowicz, 

dziennikarkę tygodnika "Do Rzeczy". 
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Tabela 2. 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 

3 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 

4 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 

5 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 

, 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 

6 Strefa uwag . – Uwagi 3.7 

7 Strefa ISBN i sposobu 

uzyskania książki 

. – ISBN 3.8.1 

: Sposób uzyskania książki i/lub cena 3.8.2 
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

 

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty: 

 zapytanie ofertowe, 

 tytuły nowości wydawniczych przyporządkowane do działów stoiska sprzedażowego księgarni, 

 oferta księgarska, 

 schemat kompozycji wystawy. 
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Zapytanie ofertowe 
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Tytuły nowości wydawniczych przyporządkowane do działów stoiska sprzedażowego księgarni 

 

Zawartość działów stoiska sprzedażowego Księgarni Oskar 

Nazwa działu  Opis bibliograficzny pierwszego stopnia 

LITERATURA FAKTU, 

PAMIĘTNIKI, 

WSPOMNIENIA, 

REPORTAŻE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYMINAŁ, SENSACJA, 

THRILLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWIEŚĆ 

OBYCZAJOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROZA 

PSYCHOLOGICZNA 
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Oferta księgarska 
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Schemat kompozycji wystawy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  
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