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CZĘŚĆ PISEMNA 
 
 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 
przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

 wpisz oznaczenie kwalifikacji, 

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, 

 wpisz swój numer PESEL*, 

 wpisz swoją datę urodzenia, 

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL. 
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań. 
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/ 

atramentem. 
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący 

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź 

„A”: 

 
 

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz 
ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI                       
i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 
 

Powodzenia! 

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

Układ graficzny 
© CKE 2020 

Arkusz zawiera informacje 

prawnie chronione do momentu 

rozpoczęcia egzaminu 
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Zadanie 1. 

Który spośród wymienionych spisów bibliograficznych jest zaliczany do bibliografii ogólnej? 

A. Bibliografia Historii Polski.  

B. Bibliografia Bibliologiczna. 

C. Przewodnik Bibliograficzny. 

D. Polska Bibliografia Lekarska. 

 

Zadanie 2. 

Oblicza imion / Krystyna Doroszewicz, Ewa Stanisławiak. – Warszawa, 1999 

Który rodzaj autorstwa występuje w opisie bibliograficznym zamieszczonym w ramce? 

A. Ukryte. 

B. Zbiorowe. 

C. Indywidualne. 

D. Korporatywne. 

 

Zadanie 3. 

• zastosowanie znaków umownych do prezentacji treści, 

• dobór i uogólnienie elementów treści, 

• możliwość określenia położenia geograficznego dzięki zastosowaniu odwzorowania kartograficznego, 

• możliwość odczytywania i pomiaru różnych cech ilościowych i jakościowych dzięki zastosowanej skali. 

Wskaż wydawnictwo, które  scharakteryzowano w ramce. 

A. Mapa. 

B. Album. 

C. Śpiewnik. 

D. Audiobook. 

 

Zadanie 4. 

Każda publikacja wydana do początku XVI wieku w naukach bibliologicznych i informacji naukowej określana 

jest terminem 

A. reprint. 

B. inkunabuł. 

C. arcydzieło. 

D. manuskrypt. 

 

Zadanie 5.  

Na podstawie której publikacji można sprawdzić, ile książek w przeliczeniu na obywatela ukazuje się rocznie 

w Polsce?  

A. Nowe Książki. 

B. Bibliografia Polska. 

C. Przewodnik Bibliograficzny. 

D. Ruch Wydawniczy w Liczbach. 
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Zadanie 6.  

 

Na podstawie mapy wskaż województwa, w których jest najwięcej księgarń przypadających na 1 mieszkańca. 

A. Lubelskie i pomorskie. 

B. Opolskie i świętokrzyskie.        

C. Wielkopolskie, łódzkie i śląskie.   

D. Mazowieckie, podlaskie i małopolskie. 
 

Zadanie 7.  

Który podręcznik akademicki zawiera materiał uporządkowany według pytań sprawdzających wiedzę? 

A. Skrypt. 

B. Repetytorium. 

C. Kompendium. 

D. Propedeutyka.  
 

Zadanie 8.  

Która spośród wymienionych prac naukowych jest dysertacją? 

A. Zarys. 

B. Przyczynek. 

C. Praca doktorska. 

D. Recenzja naukowa. 

 

Zadanie 9.  
Materiały przeznaczone do druku są dostarczane do urządzenia drukującego w postaci danych komputerowych. Brak 

konieczności przygotowywania formy drukowej znacząco obniża koszty i eliminuje konieczność wykonywania druków 

próbnych. 

Którą z wymienionych technik graficznych charakteryzuje zamieszczony opis? 

A. Litografię. 

B. Druk sitowy. 

C. Rotograwiurę. 

D. Druk cyfrowy. 
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Zadanie 10.  

Tytuł właściwy dzieła został zapisany  

A. kapitałą. 

B. gotykiem. 

C. minuskułą. 

D. majuskułą. 

 

 

 

 

Zadanie 11.  

Skrzydełka obwoluty, na których umieszczono wyłącznie biografię autora, pełnią przede wszystkim funkcję 

A. ochronną. 

B. estetyczną. 

C. reklamową. 

D. informacyjną. 

 

Zadanie 12.  

Na zamieszczonej okładce audiobooka zastosowano kompozycję 

A. otwartą.  

B. rytmiczną. 

C. zamkniętą. 

D. dynamiczną. 
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Zadanie 13.  

Który styl artystyczny zastosowano do wykonania ilustracji na przedstawionej okładce książki? 

A. Secesję. 

B. Kubizm. 

C. Realizm. 

D. Impresjonizm. 

 

 

 

 

        

 
Zadanie 14.  

GRAY, John (1951- )  
Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus / John Gray ; przełożyła Katarzyna Waller-Pach. – Wydanie 3. poprawione 
(dodruk). – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018. – 310, [1] stron ; 23 cm. Tytuł oryginału: Men are from Mars, 
women are from Venus : a practical guide for improving communication and getting what you want in your 
relationships. –  ISBN 978-83-7510-312-0 : zł 33,90  

Cytat zamieszczony w ramce zawiera opis bibliograficzny 

A. skrócony. 

B. analityczny. 

C. adnotowany. 

D. rejestracyjny. 
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Zadanie 15.  

Który z podanych opisów bibliograficznych jest opisem adnotowanym? 

A.  KARPETA, Joanna  
Pokochaj poniedziałki : jak poradzić sobie z wypaleniem zawodowym? / Joanna Karpeta. – Sopot : 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018. – 278 stron : ilustracje ; 21 cm. – ISBN 978-83-7489-758-
7  
 Autorka oparła treść swojego poradnika na rzeczywistych doświadczeniach osób aktywnych zawodowo, 
z którymi współpracowała jako coach. Ponieważ doświadczenia te również nie były obce jej samej, 
postanowiła pomóc innym umiejętnie łącząc wiedzę z praktyką i fikcję literacką z autentycznymi 
przeżyciami swoich podopiecznych. 

B.  NORWOOD, Robin (1945- )  
Kobiety, które kochają za bardzo / Robin Norwood ; przełożyły Teresa Hołówka, Magdalena Konikowska, 
Krystyna Husarska. – Wydanie 5. poszerzone i uzupełnione, (dodruk). – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 
2018. – 301, [1] strona ; 23 cm. – ISBN 978-83-7818-751-6  
Kobieta (1) ; Toksyczne związki (2). 

C.   PARKINSON, Monika  
Depresja u nastolatka : poradnik dla rodziców / Monika Parkinson i Shirley Reynolds ; przełożyła Grażyna 
Chamielec. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018. – VII, [1], 405, [1] strona : ilustracje ; 20 cm. Tytuł 
oryginału: Teenage depression - a CBT guide for parents. Indeks. ISBN 978-83-8062-335-4 : zł 35,90  

D.   WYSOCKI, Jacek (1954- )  
Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach / Jacek Wysocki, Hanna Czajka. – Wydanie 6. zaktualizowane        
i uzupełnione. – Kraków : Wydawnictwo ”Help-Med”, 2018. – 351, [1] strona : ilustracje, mapy ; 21 cm. – 
ISBN 978-83-943216-4-2  
Szczepienia ochronne (1) ; Szczepionki (2).  

 
Zadanie 16.  

TRZPIOŁA, Katarzyna  

Zamknięcie roku 2018 / [autor Katarzyna Trzpioła]. – Warszawa : Oficyna Finansowo-Księgowa FK - Oficyna Prawa 

Polskiego - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, [2018]. – 228 stron : ilustracje ; 24 cm. – (Biblioteka Finansowo-

Księgowa). –  ISBN 978-83-269-8003-9 1) Gospodarka, ekonomia, finanse ; 2) Prawo i wymiar sprawiedliwości  

346.52(438) 

Podkreślony element w przytoczonym opisie bibliograficznym to  

A. foliacja. 

B. sygnatura. 

C. symbol UKD. 

D. nr inwentarzowy. 

 

Zadanie 17. 

Pierwszą strefą informacji występującą w opisie bibliograficznym trzeciego stopnia szczegółowości jest  

A. strefa opisu fizycznego. 

B. strefa adresu wydawniczego.  

C. strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności. 

D. strefa numeru ISBN i sposobu nabycia książki. 
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Zadanie 18.  

Która z wymienionych adnotacji dotyczących książki  Johna Graya Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus 

nie jest adnotacją zalecającą?  

 

A.  John Gray w swoim poradniku wyjaśnia, dlaczego kobietom i mężczyznom tak trudno porozumieć się                     
i stworzyć szczęśliwy związek. Informuje też, jak wiedza o dzielących ich różnicach może wpłynąć na 
wzajemne relacje. 

B.  Niezwykle interesująca książka o zawiłościach relacji damsko-męskich, napisana ze swadą i humorem. 
Autor jest znakomitym obserwatorem, a przedstawione przykłady świetnie tłumaczy oraz analizuje również 
dzięki osobistym doświadczeniom. Niestety, świadomość różnic mentalnych pomiędzy kobietami                              
i mężczyznami nie ustrzegła go przed rozwodem. 

C.  Jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich pozostających w związku lub planujących nawiązanie bliższych 
relacji z partnerem płci przeciwnej. Mówi głównie o tym, że mężczyźni i kobiety inaczej myślą, czują, 
postrzegają, reagują i kochają. Pomaga zrozumieć i nazwać emocje, podpowiada, jak się wzajemnie 
słuchać i szanować swoją odmienność, która może być przecież fascynująca. 

D.  Jest to jeden z najbardziej poczytnych poradników. Stał się przyczyną ogromnej popularności autora. Mimo 
pozornie lekkiego ujęcia tematu i ogromnego ładunku humoru naprawdę może pomóc w poprawie jakości 
związku między kobietą a mężczyzną. Książkę czyta się szybko i przyjemnie.  

 
Zadanie 19.  

Z których elementów konstrukcyjnych składa się hasło przedmiotowe Konin – mapa?  

A. Temat ogólny i określnik formalny. 

B. Temat ogólny i określnik rzeczowy. 

C. Temat jednostkowy i określnik formalny. 

D. Temat jednostkowy i określnik rzeczowy. 

 

Zadanie 20.  

Który element hasła przedmiotowego został podkreślony w przedstawionym w ramce przykładzie? 

A. Temat. 

B. Dopowiedzenie. 

C. Określnik jednostkowy. 

D. Określnik geograficzny. 

 

 

Dar Młodzieży (żaglowiec) 

 

Zadanie 21.  

Quo vadis / Henryk Sienkiewicz. – Wrocław: Wydawnictwo Siedmioróg, 2017. – 418 stron ; 21 cm. – ISBN 978-83-

66251-17-5 

   Akcja tego dzieła rozgrywa się w starożytnym Rzymie za panowania cesarza Nerona, w przełomowym momencie 

jego okrutnych rządów, które prowadzą do odwrócenia się ludu rzymskiego od władcy i zwrócenia się ku 

prześladowanym chrześcijanom i nowej wierze. Głównym wątkiem powieści jest miłość patrycjusza rzymskiego 

Marka Winicjusza do chrześcijańskiej zakładniczki Ligii. 

Do którego działu Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej należy zakwalifikować opis bibliograficzny książki 

zamieszczony w ramce?  

A. 1 – Filozofia. Psychologia. 

B. 2 – Religia. Religioznawstwo. 

C. 9 – Archeologia. Historia. Geografia. Biografie. 

D. 8 – Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna. 
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Zadanie 22.  

Do którego działu w księgarni technicznej należy włączyć książkę pt. Podstawy optyki? 

A. Fizyka. 

B. Chemia. 

C. Astronomia. 

D. Matematyka. 

 

Zadanie 23.  

Który z wymienionych układów bibliograficznych jest układem rzeczowym? 

A. Działowy. 

B. Językowy. 

C. Alfabetyczny. 

D. Topograficzny.  

 
Zadanie 24.  
 

Szymczyk, Paulina 3658, 3665, 3722 
Szymczyński, Tomasz R 3745 
Szymonik, Anna (towaroznawstwo) 3881 
Śliwa, Aneta zob. Sapińska-Śliwa, Aneta 
Śliwa, Tomasz 3897, 3940 
Śliwińska, Danuta zob. Konieczka-Śliwińska, Danuta 
Śliwińska, Monika zob. Kaczmarek-Śliwińska, Monika 
Śmigiel, Łukasz (1982- ) 3975 
Śniecikowska, Beata (1976- ) 4124 
Środa, Krzysztof (1959- ) 4234 
Świat poezji 4143 
Świderska, Małgorzata (1958- ) 

W ramce został przedstawiony fragment indeksu 

A. tytułowego. 

B. słów kluczowych. 

C. chronologicznego. 

D. alfabetycznego autorskiego. 

 
Zadanie 25.  

Wąs, Adam 3777 
Wątroba, Janusz 3655 
Wegrzyn, Richard 3885 
Weiss, Kamila zob. Ziółkowska-Weiss, Kamila 
Wesołowski, Grzegorz (organizacja i zarządzanie) 3767 
Wieciech, Elżbieta zob. Sadowska-Wieciech, Elżbieta 
Wiedza i edukacja 3876 
Wieloch, Anita 3902 
Wielowymiarowość edukacji dla bezpieczeństwa 387 

Podkreślony element indeksu to 

A. errata. 

B. odsyłacz. 

C. przypis źródłowy. 

D. przypis wyjaśniający. 
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Zadanie 26.  

W którym indeksie należy poszukiwać informacji o nazwiskach ilustratorów publikacji uwzględnionych 

w bibliografii? 

A. Rzeczowym. 

B. Alfabetycznym. 

C. Słów kluczowych. 

D. Cytowań bibliograficznych. 

 

Zadanie 27.  

Tekst wstępny zawierający informację na temat osoby, której autor poświęca swoje dzieło to  

A. motto. 

B. wstęp. 

C. dedykacja. 

D. przedmowa. 

 

Zadanie 28.  

Którym krojem pisma należy zapisać tytuł w bibliografii Moje pierwsze litery. Wybór ćwiczeń dla 

sześciolatków? 

A. Gotyk. 

B. Kursywa. 

C. Pisanka kaligraficzna. 

D. Antykwa Półtawskiego. 

 

Zadanie 29.  

W bibliografii samoistnej pod względem wydawniczym tekst wstępny powinien być napisany w formie 

A. motta. 

B. wstępu. 

C. dedykacji. 

D. przedmowy. 

 

Zadanie 30.  

Który styl artystyczny jest odpowiedni do zilustrowania bibliografii o tytule Historia powszechna 

średniowiecza. Poradnik bibliograficzny? 

A. Gotyk. 

B. Secesja. 

C. Surrealizm. 

D. Klasycyzm. 
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Zadanie 31.  

Katalogi upowszechniania dorobku legislacyjnego stanowiące źródło wiedzy o asortymencie księgarni 

prawno-ekonomicznej opracowuje wydawnictwo 

A. Arkady. 

B. Sejmowe. 

C. Zielona Sowa. 

D. Nasza Księgarnia. 

 

Zadanie 32.  

W której publikacji należy szukać informacji o działalności pierwszych oficyn drukarsko-wydawniczych na 

europejskim rynku książki?  

A. Nowe Książki. 

B. Biblioteka Analiz. 

C. Encyklopedia wiedzy o książce. 

D. Słownik pracowników książki polskiej. 

 

Zadanie 33.  

Jest to metoda bardzo często stosowana w celu wypróbowania i sprawdzenia skuteczności różnych działań 

marketingowych na zachowania konsumentów. W założeniach tej metody występują dwie zmienne: zmienna zależna 

– najczęściej wysokość sprzedaży i zmienna niezależna, czyli działanie w założeniach mające wpływ na zmienną 

zależną. W badaniach tego typu najczęściej manipuluje się rodzajem reklamy, ceną produktu lub rodzajem 

opakowania. 

Przedstawiona w ramce charakterystyka metody badania rynku dotyczy 

A. obserwacji biernej. 

B. badania panelowego. 

C. obserwacji aktywnej. 

D. badania eksperymentalnego. 

 

Zadanie 34.  

Którą strategię negocjacji przyjęła osoba, która dąży do zrealizowania osobistych celów w sposób 

wykluczający zaspokojenie potrzeb strony przeciwnej? 

A. Dominacji. 

B. Kooperacji. 

C. Łagodzenia. 

D. Kompromisu. 
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Zadanie 35.  

Na podstawie informacji ze strony internetowej księgarni wskaż stosowaną formę aktywizacji sprzedaży  

                             Informacja ze strony internetowej księgarni 

A. Obniżka cen. 

B. Sprzedaż osobista. 

C. Promocja sprzedaży. 

D. Propaganda marketingowa. 

 

KSIĄŻKI Z RABATEM -70% ZAMÓW Z KODEM 
Kod: XXX000YYY 

jest aktywny tylko do 30 marca 2021 roku. 
Rabat jest naliczany na maksymalnie 5 książek z listy. 

Wszystkie tytuły - kliknij tutaj 

 
Zadanie 36.  

Który sposób popularyzowania czytelnictwa zaprezentowano na zamieszczonej fotografii?  

A. Kiermasz. 

B. Warsztaty. 

C. Spotkanie autorskie. 

D. Wystawę okolicznościową. 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 37.  

 

Książka – stosuj codziennie 

 

Która funkcja tekstu językowego dominuje w przytoczonym haśle propagującym czytelnictwo? 

A. Kreatywna. 

B. Impresywna. 

C. Ekspresywna. 

D. Komunikatywna. 
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Zadanie 38. 
 

 

Którym rodzajem środka stylistycznego posłużył się Henryk Sienkiewicz, dążąc do podkreślenia wartości 

domowych księgozbiorów?  

A. Hiperbolą. 

B. Aliteracją. 

C. Porównaniem. 

D. Oksymoronem. 

 

Zadanie 39.  

Nagroda ta jest przyznawana co roku przez jury działające na Uniwersytecie Columbia w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki za wybitne dokonania w dziedzinie dziennikarstwa, literatury pięknej i muzyki. Jednym z jej laureatów jest 

np.  Cormac McCarthy, autor powieści pt. „Droga”, przedstawiającej ostatnie chwile ludzkiej cywilizacji. 

Której nagrody literackiej dotyczy przedstawiony opis? 

A. Nike. 

B. Feniks. 

C. Nagroda Pulitzera. 

D. Literacka Nagroda Nobla. 
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Zadanie 40. 

Który z wymienionych tytułów książek  należy wyeksponować na wystawie prezentującej dorobek artystyczny 

poetyckiej grupy Skamander ?  

A. Wiersze dla dzieci / Julian Tuwim. – Poznań, 2017 

B. Droga pani Schubert.../ Ewa Lipska . – Kraków, 2012  

C. Antymonachomachia / Ignacy Krasicki . – Warszawa, 2015 

D. Wybór poezji / Krzysztof Kamil Baczyński. – Żychlin, 2017 
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