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EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W  ZAWODZIE 
Rok 2021 

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 11 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 
 
W Księgarni Akademickiej przy ul. Klasyków 10 w Kielcach uzupełniono asortyment książek i zaplanowano 

zorganizowanie wystawy poświęconej twórczości  Stefana Żeromskiego. 

Sporządź wykaz wszystkich tytułów nowości wydawniczych zakupionych przez księgarnię, 

przyporządkowując je do odpowiednich działów  księgarni wskazanych w tabeli znajdującej się w arkuszu 

egzaminacyjnym.  

 

Opracuj zestawienie bibliograficzne książek autorstwa Stefana Żeromskiego zawierające opisy drugiego 

stopnia szczegółowości. Do opracowania zestawienia wykorzystaj informacje zawarte w Tabeli 1. Wyciąg 

z normy PN-N-01152-1/A1:1997. Opis bibliograficzny. Książki. oraz w Tabeli 2. Wykaz nowości 

wydawniczych zakupionych przez Księgarnię Akademicką. Opisy bibliograficzne sporządź w układzie 

alfabetycznym tytułowym w miejscu wskazanym w arkuszu egzaminacyjnym o tytule Zestawienie 

bibliograficzne książek autorstwa Stefana Żeromskiego. 

 

Opracuj ofertę księgarską przeznaczoną do zamieszczenia na stronie internetowej Księgarni Akademickiej 

informującą o zakupionych wydawnictwach omawiających życie i twórczość Stefana Żeromskiego. W ofercie 

zastosuj opisy pierwszego stopnia szczegółowości wzbogacone o informacje o cenie dzieła. Uporządkuj 

sporządzane opisy w układzie alfabetycznym autorskim. Poinformuj zainteresowanych, że będą 

sprzedawane  z 5% rabatem od ceny detalicznej do wyczerpania zapasów. Poinformuj odbiorcę, 

że księgarnia prowadzi sprzedaż stacjonarną i internetową. Ofertę sporządź w wyznaczonym miejscu 

w arkuszu egzaminacyjnym. 

 

Sporządź schemat wystawy towarowo-dekoracyjnej będącej reklamą wszystkich zakupionych nowości. 

Wykonując schemat, wprowadź odpowiednie napisy lub symbole i wyjaśnij je w legendzie. Uwzględnij 

płaszczyznę pionową i poziomą ekspozycji w oknie wystawowym.  

W ekspozycji książek wyodrębnij trzy grupy wydawnictw: pozycje na temat życia i twórczości Stefana 

Żeromskiego, dzieła autora z epoki Młodej Polski, dzieła autora z okresu dwudziestolecia międzywojennego. 

Zastosuj hasło promujące książki Stefana Żeromskiego lub wiedzę o życiu i twórczości autora.  

 
 

Informacje dotyczące działalności Księgarni Akademickiej 

Nazwa księgarni Księgarnia Akademicka  

Adres księgarni ul. Klasyków 10; 25-444 Kielce 

Telefon 603 238 203 

e-mail akademicka.kielce@gmail.com 

Strona internetowa księgarni http://www.ksiegarniaakademicka.pl 

Godziny otwarcia Od poniedziałku do piątku godz. 9.00-18.00 
W soboty godz. 9.00-16.00 
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Tabela 1. 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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Tabela 2. Wykaz nowości wydawniczych zakupionych przez Księgarnię Akademicką 

Lp. Dane do opisu publikacji Treść 

1. Tytuł: Biała rękawiczka. Turoń 
Autor: Stefan Żeromski 
Redaktor: Zdzisław Jerzy Adamczyk 
Miejsce wydania: Warszawa 
Wydawnictwo: Instytut Badań Literackich PAN 
Rok wydania: 2018 
Liczba stron: 512 
Format: 20 cm 
Seria: Stefan Żeromski. Pisma Zebrane. T.22 
ISBN: 978-83-6583-226-9 
Cena: 40,00 zł  

Biała rękawiczka to sztuka w 3 aktach z prologiem                      
i epilogiem. Jej pisanie ukończył Żeromski w 1920 roku, 
a już 8 marca w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła 
się jej premiera. Wkrótce po opublikowaniu Białej 
Rękawiczki ukazał się też kolejny dramat pisarza Turoń, 
wydany w Warszawie w 1923 roku. Utwór osnuty jest na 
tle wydarzeń rabacji chłopskiej 1846. Stanowi fabularną 
kontynuację losów bohaterów Popiołów. 

2. Tytuł: Dzieje grzechu 
Autor: Stefan Żeromski 
Miejsce wydania: Warszawa 
Wydawnictwo:  Bellona 
Rok wydania: 2019 
Ilość stron: 552 
Format: 20 cm 
ISBN: 978-83-11-15313-4 
Cena: 28,00 zł 
 

Autor przedstawia powikłane losy Ewy Pobratymskiej – 
bohaterki pochodzącej ze zubożałej rodziny 
szlacheckiej, która uwikłała się w romans z żonatym 
mężczyzną wynajmującym pokój w jej rodzinnym domu. 
Miłość ta stała się przyczyną upadku moralnego 
porzuconej i zrozpaczonej dziewczyny podążającej za 
swym ukochanym. Powieść była ekranizowana cztery 
razy, po raz pierwszy w 1911 roku. 
 

3.  Tytuł: Ludzie bezdomni 
Autor: Stefan Żeromski 
Miejsce wydania: Żychlin 
Wydawnictwo: IBIS 
Rok wydania: 2019 
Ilość stron: 350 
Format: 21 cm 
ISBN: 978-83-65755-69-8 
Cena: 12,50 zł 

Głównym bohaterem tego dzieła jest lekarz Tomasz 
Judym, który po skończeniu studiów i odbyciu praktyki                        
w Paryżu postanawia poświęcić swoje życie zawodowe 
niesieniu pomocy innym, w szczególności najuboższym. 
Rezygnuje ze szczęścia osobistego, ponieważ obawia 
się, że założenie rodziny może sprawić, że zmieni się 
w dorobkiewicza i porzuci  wytyczone cele.  

4. Tytuł: Ocalić od zapomnienia. Anna i Monika 
Żeromskie 
Autor: Praca zbiorowa 
Wydanie: 2 
Miejsce wydania: Warszawa 
Wydawnictwo: Studio Emka 
Rok wydania: 2019 
Ilość stron: 240 
Format: 23 cm 
ISBN: 978-83-63773-37-3  
Cena: 24,00 zł 

Książka jest bogato ilustrowanym zbiorem wspomnień, 
listów, dzienników, wywiadów, pamiętników, opowiadań 
i notatek o życiu Anny i Moniki Żeromskiej. Znakomicie 
uzupełnia wiedzę o życiu i twórczości Stefana 
Żeromskiego, a także przedstawia te bliskie mu osoby 
jako „wspaniałe strażniczki pamięci i spuścizny pisarza”. 

5.  Tytuł: Przedwiośnie 
Autor: Stefan Żeromski 
Miejsce wydania: Wrocław 
Wydawnictwo: Siedmioróg 
Rok wydania: 2017 
Ilość stron: 242 
Format: 23 cm 
ISBN: 978-83-779-1621-6 
Cena: 17.00 zł 

Barwna opowieść o losach młodego bohatera - 
Cezarego Baryki, uwikłanego w krwawe wydarzenia 
rewolucji w Baku i wojnę z Rosją 1920 roku. Jest to też  
opowieść o buncie, miłości i dojrzewaniu. Pobyt                        
w Nawłoci dostarczył bohaterowi bodźców do rozwoju 
emocjonalnego i biologicznego, a współpraca                             
z Szymonem Gajowcem i rozmowy z Antonim Lulkiem 
wpłynęły na rozwój światopoglądowy i świadomość 
narodową. 
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6. Tytuł: Siłaczka 
Autor: Stefan Żeromski 
Miejsce wydania: Wrocław 
Wydawnictwo: Siedmioróg 
Rok wydania: 2017 
Liczba stron: 28 
Format: 21 cm 
ISBN: 978-83-779-1714-5 
Cena: 8,00 zł 

Utwór, wydany po raz pierwszy w 1895 roku, opowiada 
historię spotkania po latach lekarza Pawła Obareckiego 
i jego młodzieńczej miłości - nauczycielki Stanisławy 
Bozowskiej. Drogi ich rozeszły się już dawno. Obarecki 
poddał się rządzącym obyczajom i oportunizmowi 
prowincjonalnych elit. Nauczycielka przeciwnie, do 
końca prowadziła pracę oświatową wśród ubogiej 
ludności wiejskiej. Przypłaciła to zdrowiem i życiem.  

7. Tytuł: Stefan Żeromski i jego rodzina 
Autor: Praca zbiorowa 
Miejsce wydania: Warszawa 
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego 
Rok wydania: 2018 
Liczba stron: 172 
Format: 24 cm 
Seria: Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana 
Żeromskiego 
ISBN: 978-83-235-1154-0 
Cena: 29,00 zł 

Tomik ten zawiera między innymi nieznane dotąd fakty 
dotyczące dzieciństwa pisarza oraz późniejszego 
okresu, nieopisanego w Dziennikach i tekst                                 
o wspomnieniach Moniki Żeromskiej – jedynej córki 
pisarza. W drugiej części publikacji zamieszczono  
wspomnienia osób z grona przyjaciół Moniki Żeromskiej.  

8. Tytuł: Stefan Żeromski wobec niepodległości 
Autor: Ryszard Handke 
Miejsce wydania: Warszawa 
Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego 
Rok wydania: 2018 
Liczba stron: 136 
Format: 24 cm 
Seria: Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana 
Żeromskiego 
ISBN: 978-83-2350-682-9   
Cena: 24,00 zł 

Jest to tom, który rozpoczyna serię Zeszytów 
Stowarzyszenia imienia Stefana Żeromskiego i zawiera 
referaty wygłoszone na konferencji "Stefan Żeromski 
wobec Niepodległości" zorganizowanej wspólnie                        
z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina                    
w Warszawie w roku 2009. 
Przedstawiono w nim również wnioski z piętnastu 
monografii na temat  słownictwa pism Stefana 
Żeromskiego. Tom ten uzupełnia obszerna bibliografia  
dotycząca życia i twórczości Stefana Żeromskiego. 
 
 

9. Tytuł: Stefan Żeromski. Prezydent 
Rzeczpospolitej Zakopiańskiej  
Autor: Pinkwart Maciej 
Miejsce wydania: Nowy Targ 
Wydawnictwo: Wagant Podhale 
Rok wydania: 2018 
Liczba stron: 104 
Format: 21 cm 
ISBN: 978-83-9463-594-7 
Cena: 40,00 zł 

W przemawiający do wyobraźni odbiorców sposób autor 
tego opracowania przypomina zasługi dla odradzającej 
się po latach rozbiorów Rzeczpospolitej Polskiej  
Stefana Żeromskiego, który za ostatnie pieniądze,                    
w jednym postrzępionym ubraniu i w dziurawych butach 
przybył do Zakopanego, aby tam, 13 października               
1918 roku, wziąć udział w patriotycznym zgromadzeniu 
obywatelskim pod pomnikiem Grunwaldzkim, podczas 
którego wybrano pisarza przewodniczącym  
reprezentacji niepodległej Rzeczpospolitej 
Zakopiańskiej.  

10. Tytuł: Syzyfowe prace 
Autor: Stefan Żeromski 
Wydanie: 3 
Miejsce wydania:  Bielsko Biała 
Wydawnictwo: Dragon 
Rok wydania: 2019 
Ilość stron: 192 
Format: 21 cm 
ISBN: 978-83-7887-948-0 
Cena: 15,70 zł 

Jest to debiutancka powieść Stefana Żeromskiego, 
która ukazała się w 1897 r. we Lwowie i od razu zdobyła 
niezwykłą popularność wśród czytelników. To oparta na 
osobistych przeżyciach autora opowieść o dzieciństwie 
i dorastaniu, pierwszych życiowych fascynacjach                        
i budzących się uczuciach wpisanych w realia 
funkcjonowania szkoły poddanej intensywnej, choć 
daremnej rusyfikacji. 

11. Tytuł: Wierna rzeka 
Autor: Stefan Żeromski 
Miejsce wydania: Kraków 
Wydawnictwo: Greg 
Rok wydania: 2019 
Ilość stron: 134 
Format: 21 cm 
ISBN: 978-83-7327-684-X 
Cena: 14,00 zł 
 

Około 1910 roku Żeromski powziął zamiar opisania 
dziejów polskich XIX wieku w cyklu powieści 
historycznych. Wierna rzeka miała być jedną z części, 
wieńczących nie w pełni zrealizowane dzieło. Ukończył  
ją w 1911  i ogłosił drukiem w 1912 roku. Jest to barwna 
i wzruszająca opowieść o roku 1863. Na tle wydarzeń 
powstania styczniowego rozgrywają się losy tragicznej 
miłości ubogiej szlachcianki Salomei Brynickiej 
i uratowanego przez nią powstańca, rannego w bitwie 
pod Małogoszczem, księcia Józefa Odrowąża. 
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12. Tytuł: Wybór opowiadań  
Autor: Stefan Żeromski 
Miejsce wydania: Kraków 
Wydawnictwo: Greg 
Rok wydania: 2018 
Ilość stron: 176 
Format: 21 cm 
ISBN: 978-83-7327-193-7 
Cena: 8,00 zł 

Zbiór ten zawiera między innymi takie dzieła jak: Doktor 
Piotr, Siłaczka, Zmierzch, Zapomnienie, Rozdziobią nas 
kruki, wrony..., O żołnierzu tułaczu, Echa leśne. Autor 
zmusza do rozważenia wielu problemów moralnych                   
i narodowych związanych z bolesną historią i trudnymi 
warunkami życia na ziemiach polskich drugiej połowy 
XIX wieku. Czy warto realizować młodzieńcze ideały 
nawet za cenę zdrowia i życia? Do czego prowadzi 
ludzka chciwość? Kto jest odpowiedzialny za klęski, 
upodlenie narodu i niewolę? Na te i inne pytania stara 
się odpowiedzieć autor, który stawiając je, jeszcze nie 
mógł wiedzieć, że wkrótce doczeka się upragnionej 
niepodległości. 
 

 
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 
 
Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:  

 wykaz nowości wydawniczych  przyporządkowanych do działów księgarni, 

 zestawienie bibliograficzne książek autorstwa Stefana Żeromskiego, 

 oferta księgarska wydawnictw omawiających życie i twórczość Stefana Żeromskiego, 

 schemat ekspozycji w oknie wystawowym księgarni.   
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Wykaz nowości wydawniczych przyporządkowanych do działów księgarni 
Dział w Księgarni 

Akademickiej 
Tytuł dzieła 

Powieści 
 

 
 
 
 

Nowele 
i opowiadania 
 

 
 
 
 

Dramaty  

Biografie  
i opracowania 

 
 

 
Zestawienie bibliograficzne książek autorstwa Stefana Żeromskiego 

Lp. Opisy bibliograficzne drugiego stopnia szczegółowości 

1.  

2.  

3.  

4. 
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5.  

6.  

7.  

8.  
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Oferta księgarska wydawnictw omawiających życie i twórczość Stefana Żeromskiego 
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Schemat ekspozycji w oknie wystawowym księgarni 
 

Powierzchnia pionowa ekspozycji w oknie wystawowym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda 
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Powierzchnia pozioma ekspozycji w oknie wystawowym 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda 
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