
   
 

Nazwa kwalifikacji: Opracowywanie materiałów archiwalnych 
Oznaczenie kwalifikacji: AU.64 
Numer zadania: 01 
Wersja arkusza: SG 

 

 

Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 
 
 
 
 
 

  Czas trwania egzaminu: 180 minut.                           AU.64-01-22.01-SG 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2022 

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 7 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 2020

Arkusz zawiera informacje 

prawnie chronione do momentu 

rozpoczęcia egzaminu 

 
 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 

PODSTAWA PROGRAMOWA 
2017 
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Zadanie egzaminacyjne 

 

W Archiwum Państwowym w Lublinie  (AP w Lublinie nr 35) znajdują się akta Miejskiego Zakładu Gazowego 

w Lublinie. Dokumenty Zakładu pochodzą z lat 1929 − 1951. Akta składają się z 10 jednostek 

inwentarzowych, co stanowi 0,5 mb. Z dokumentacji wynika, że akta Miejskiego Zakładu Gazowego 

w Lublinie zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Lublinie w 1972 roku. Akta zostały wpisane do 

księgi nabytków pod numerem 758/72. Zespół otrzymał numer 35/23/0. Zespół jest zespołem zamkniętym, 

bez dopływu akt. Całość akt jest w stanie bardzo dobrym. Z informacji załączonych do akt wynika, że akta 

nie były brakowane i mikrofilmowane.  

W 2021 roku Archiwum wytypowało zespół do digitalizacji. W wyniku przeglądu okazało się, że akta Zakładu  

nie zostały opracowane.  

Opracuj akta Miejskiego Zakładu Gazowego w Lublinie. Teczkom nadaj układ chronologiczny, zaczynając 

od sygnatury 35/23/0/-/1. W zespole nie występują serie i podserie. 

Opracuj kartę tytułową inwentarza oraz fragment wstępu do inwentarza. Jako datę ostatecznego 

opracowania akt przyjmij datę egzaminu. 

Sporządź spis jednostek archiwalnych w zespole. 

Fiszki imitujące opisy teczek aktowych oraz formularze do wypełnienia zamieszczone są w arkuszu 

egzaminacyjnym. 

 

Informacje ogólne o Miejskim Zakładzie Gazowym w Lublinie 

Prywatna gazownia w Lublinie została wybudowana w latach 1878-1882 staraniem inż. Anastazego Lubomiła 

Suligowskiego, późniejszego jej dyrektora. Do eksploatacji została oddana w 1882 r., w 1922 r. przeszła na 

własność miasta. Już jako Miejski Zakład Gazowy w 1929 r. przedsiębiorstwo otrzymało statut uchwalony 

przez radę miejską. W 1962 r. zostało przejęte przez Tarnowskie Okręgowe Zakłady Gazownicze a w 1970 r. 

nastąpiła jego likwidacja. Siedzibą zakładu był Lublin. Zakład wytwarzał gaz oświetleniowy oraz ubocznie 

smołę i koks na potrzeby miasta. 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

 

Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów: 

− Fiszki imitujące opisy teczek aktowych uzupełnione o sygnaturę archiwalną, 

− Strona tytułowa inwentarza archiwalnego, 

− Wstęp do inwentarza archiwalnego (fragment) − Dzieje twórcy zespołu, 

− Wstęp do inwentarza archiwalnego (fragment) − Dzieje zespołu archiwalnego, 

− Wstęp do inwentarza archiwalnego (fragment) − Charakterystyka archiwalna zespołu, 

− Spis jednostek archiwalnych w zespole. 
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Fiszki imitujące opisy teczek aktowych dla zespołu  
Miejskiego Zakładu Gazowego w Lublinie 

 

 

Miejski  Zakład Gazowy w Lublinie 

 

 

 

Statut organizacyjny Miejskiego Zakładu 

Gazowego w Lublinie 

1929 

 

 

  

…../…../..../-./…... 

 

 

Miejski Zakład Gazowy w Lublinie 

 

 

 

 
 

Regulamin pracy dla pracowników Miejskiego 

Zakładu Gazowego w Lublinie  

1931 

 

 

 

 
 

…../…../..../-./…... 

 

 

Miejski Zakład Gazowy w Lublinie 

 

 

 

[Zarządzenia Magistratu m. Lublina w sprawach 

personalnych pracowników]  

1930-1941 

 

 

 

 

…../…../..../-./…... 

 

 

Miejski Zakład Gazowy w Lublinie 

 

 

 
 

Sprawy remontu i rozbudowy Miejskiego Zakładu 

Gazowego w Lublinie 

1932-1938 

 

 

 

 

…../…../..../-./…... 

 

 

Miejski Zakład Gazowy w Lublinie 

 

 

 

Korespondencja dotycząca ofert w sprawach 

technicznych  

1935-1939 

 

 

 

 

…../…../..../-./…... 

 

 

Miejski Zakład Gazowy w Lublinie 

 

 

 

Statystyka przemysłowa, sprawozdania 

z działalności 

1934-1935 

 

 

 

 

…../…../..../-./…... 
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Miejski Zakład Gazowy w Lublinie 

 

 
 

Budżet Miejskiego Zakładu Gazowego w Lublinie 

1937-1938 
 

 

 

 

 

…../…../..../-./…... 

 

 

Miejski Zakład Gazowy w Lublinie 

 

 

 

Bilans Miejskiego Zakładu Gazowego w Lublinie. 

Rachunek strat i zysków  

1942-1945 
 

 

 

 

…../…../..../-./…. 

 

 

Miejski Zakład Gazowy w Lublinie 

 

 

 

Stan personalny Miejskiego Zakładu Gazowego 

w Lublinie 

1947-1951 
 

 

 

 

…../…../..../-./…... 

 

 

Miejski Zakład Gazowy w Lublinie 

 

 

 

[Protokoły posiedzeń Rady Zakładowej Miejskiego 

Zakładu Gazowego] 

1946-1948 
 

 

 

 

…../…../..../-./…... 
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Formularz 

Strona tytułowa inwentarza archiwalnego 

 

 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 (numer i nazwa archiwum) 

 

 

 

 

INWENTARZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zespołu:  ……………………………………………………………………….. 

 

 

 

Z lat: ………………. 

 

 

 

 

 

 

Nr zespołu: ……….. 

 

 

 

 

 

 

Data opracowania zespołu:……xxxxxxxxxxxxxxx……………. 
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Formularz 

Wstęp do inwentarza archiwalnego (fragment)  

I. Dzieje  twórcy zespołu……………………………………………..………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

II. Dzieje zespołu archiwalnego……………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

III. Charakterystyka archiwalna zespołu: 

Nazwa zespołu:……………………………………………………………………………………..……… 

Daty skrajne zespołu:………………………………………………………………………………….…… 

Granice terytorialne:…………………………………………………………………………….………….. 

Liczba jednostek archiwalnych:……….……………………………………………………….…………… 

Status zespołu  archiwalnego:…………………………………………………………………………….… 

Stan fizyczny:……………………………………………………………………………………….……… 

Mikrofilmowanie:…………………………………………………………………………………………... 

Brakowanie:……………………………………………………………………………………...………… 

Metoda opracowania zespołu:……………………………………………………………………..….……. 

Zespół opracowano w roku:………………………………………………………………………..….…… 
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Formularz 

Spis jednostek archiwalnych w zespole 

Lp. 
Sygnatura 

archiwalna 
Tytuł Daty skrajne 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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