
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie działalno ści informacyjno-bibliograficznej

Oznaczenie 
kwalifikacji: AU.24

Numer zadania: 01

Kod arkusza: AU.24-01-iania

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie

R.1
Rezultat 1:  Wykaz nowo ści wydawniczych  przyporz ądkowanych do działów 
ksi ęgarni

Zapisane tytuły dla każdego działu

R.1.1 dział Powieści zawiera tytuły: Dzieje grzechu, Ludzie bezdomi

R.1.2 dział Powieści zawiera tytuły: Przedwiośnie, Syzyfowe prace, Wierna rzeka

R.1.3 dział Nowele i opowiadania zawiera tytuły: Siłaczka, Wybór opowiadań

R.1.4 dział Dramaty zawiera tytuł: Biała rękawiczka, Turoń

R.1.5
dział Biografie i opracowania zawiera: Ocalić od zapomnienia. Anna i Monika Żeromskie,
Stefan Żeromski i jego rodzina

R.1.6
dział Biografie i opracowania zawiera: Stefan Żeromski wobec niepodległości, Stefan 
Żeromski. Prezydent Rzeczpospolitej Zakopiańskiej

R.1.7 uwzględniono wszystkie tytuły nowości 

R.2 Rezultat 2:  Zestawienie bibliograficzne ksi ążek autorstwa Stefana Żeromskiego

R.2.1

zawiera opis: Biała rękawiczka. Turoń / Stefan Żeromski; red. Zdzisław Jerzy Adamczyk. – 
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2018. – 512 stron ; 20 cm . – ( Stefan 
Żeromski. Pisma Zebrane ; T.22). – ISBN 978-83-6583-226-9
Uwaga dotycząca wszystkich opisów bibliograficznych: akceptowane są zarówno pełne 
zapisy, jak i zgodne z normą skróty  wyrazów typowych, np:  Tom - T., redaktor - red.; 
strona, strony -     s.

R.2.2
zawiera opis: Dzieje grzechu / Stefan Żeromski. – Warszawa : Bellona, 2019. – 552 stron ; 
20 cm . – ISBN 978-83-11-15313-4

R.2.3
zawiera opis: Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski. – Żychlin. – Wydawnictwo IBIS, 2019. – 
350 stron ; 21 cm. – ISBN 978-83-65755-69-8

R.2.4
zawiera opis: Przedwiośnie / Stefan Żeromski. – Wrocław : Siedmioróg, 2017. – 242 stron ; 
23 cm . – ISBN 978-83-779-1621-6

R.2.5
zawiera opis: Siłaczka / Stefan Żeromski. – Wrocław : Siedmioróg, 2017. – 28 stron ; 21 cm 
. – 
ISBN 978-83-779-1714-5

R.2.6
zawiera opis: Syzyfowe prace / Stefan Żeromski. – Wydanie 3. – Bielsko Biała : Dragon, 
2019. – 
192 stron ; 21 cm . – ISBN 978-83-7887-948-0

R.2.7
zawiera opis : Wierna rzeka / Stefan Żeromski. – Kraków: Greg, 2019. – 134 stron ; 21 cm . 
– ISBN 978-83-7327-684-X

R.2.8
zawiera opis: Wybór opowiadań  / Stefan Żeromski. -  Kraków : Greg, 2018. – 176 stron ; 
21 cm . – ISBN 978-83-7327-193-7

R.2.9 opisy zostały uporządkowane w układzie alfabetycznym tytułowym (kolejność jak wyżej)

R.3
Rezultat 3: Oferta ksi ęgarska wydawnictw omawiaj ących życie i twórczo ść Stefana 
Żeromskiego

R.3.1 tytuł oferta i/lub sformułowanie księgarnia oferuje

R.3.2
dane księgarni: Księgarnia Akademicka 
ul. Klasyków 10; 25-444 Kielce

R.3.3
określenie tematu oferowanych książek: wydawnictwa omawiające życie i twórczość 
Stefana Żeromskiego 
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R.3.4

wykaz  tytułów z opisem bibliograficznym pierwszego stopnia szczególowości 
uzupełnionych informacjami o cenach, uporządkowanych w  układzie alfabetycznym 
autorskim: Handke Ryszard: Stefan Żeromski wobec niepodległości, Ocalić od 
zapomnienia.Praca zbiorowa, Pinkward Maciej: Stefan Żeromski, Stefan Żeromski i jego 
rodzina. Praca zbiorowa.

R.3.5 opis: Stefan Żeromski wobec niepodległości / Ryszard Hanke. – Warszawa, 2018. – zł 
24,00 złR.3.6 opis: Ocalić od zapomnienia / Praca zbiorowa. – Wyd. 2. – Warszawa, 2019. – zł 24,00 zł

R.3.7 opis: Stefan Żeromski / Maciej Pinkwart . – Nowy Targ, 2018. – zł 40,00 zł

R.3.8  opis: Stefan Żeromski i jego rodzina / Praca zbiorowa. – Warszawa, 2018. – zł 29,00 zł

R.3.9
informację, że oferowane książki będą sprzedawane z 5% rabatem od ceny detalicznej do 
wyczerpania zapasów 

R.3.10
informację o sposobach zakupu książek: np. sprzedaż internetowa i/lub zakupy w księgarni, 
godziny otwarcia księgarni: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00
W soboty w godz. 9.00-16.00

R.4 Rezultat 4. Schemat ekspozycji w oknie wystawowym k sięgarni

R.4.1
zastosowano hasło promujące książki Stefana Żeromskiego i/lub wiedzę o życiu i 
twórczości autora 

R.4.2 zagospodarowano płaszczyznę pionową i poziomą ekspozycji w oknie wystawowym

R.4.3
 uwzględniono podział wydawnictw ze względu na rodzaj autorstwa i treść na dzieła 
autorstwa Stefana Żeromskiego i dzieła na temat życia i twórczość autora

R.4.4
uwzględniono podział wydawnictw autorstwa Stefana Żeromskiego wg przynależności do 
epok historyczno-literackich na działy: literatura Młodej Polski oraz  literatura 
dwudziestolecia międzywojennego

R.4.5
wyeksponowano tytuły autorstwa Stefana Żeromskiego (co najmniej 5): Biała 
rękawiczka.Turoń, Dzieje grzechu, Ludzie bezdomni, Przedwiośnie, Siłaczka, Syzyfowe 
prace, Wierna rzeka, Wybór opowiadań

R.4.6

wyeksponowano dzieła na temat życia i twórczości Stefana Żeromskiego (co najmniej 3): 
Handke Ryszard: Stefan Żeromski wobec niepodległości, Ocalić od zapomnienia. Praca 
zbiorowa, Pinkward Maciej: Stefan Żeromski, Stefan Żeromski i jego rodzina. Praca 
zbiorowa.

R.4.7 uwzględniono wskazówki dotyczące rodzaju wystawy - wystawa towarowo-dekoracyjna

R.4.8 zastosowane elementy dekoracyjne mają związek z życiem i/lub twórczością Żeromskiego

R.4.9 zastosowano napisy wyjaśniające lub objaśnienia w legendzie 
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