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Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 
 
 
 
 
 

      Czas trwania egzaminu: 180 minut.                        HAN.03-01-22.01-SG 

 

EGZAMIN ZAWODOWY 
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 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 
 
 
 

 
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 

2019 

           

 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Strona 2 z 11 

Zadanie egzaminacyjne 
 
Na podstawie oferty nowości wydawniczych Hurtowni Pryzmat, wybierz siedem tytułów z zakresu historii Polski. 

Wybrane pozycje przyporządkuj do poszczególnych poddziałów działu Historia Polski, zamieszczonych na druku 

Zawartość poddziałów działu Historia Polski, znajdującym się w arkuszu egzaminacyjnym. 

 

Sporządź zestawienie bibliograficzne, zawierające opisy drugiego stopnia szczegółowości wybranych książek                     

z zakresu historii Polski, wykorzystując informacje zawarte w wyciągu z normy PN-N-01152-1.A1:1997 Opis 

bibliograficzny. Książki.  

Opisy bibliograficzne sporządź w układzie tytułowym na druku Zestawienie bibliograficzne, zamieszczonym                       

w arkuszu egzaminacyjnym. 

 

Sporządź ofertę księgarską, skierowaną do studentów i pracowników Wyższej Szkoły Humanistycznej 

w Krakowie, zachęcającą do zakupu książek po cenach promocyjnych, z okazji Dni Książki Historycznej.  

Do opracowania oferty wykorzystaj informacje dotyczące działalności Księgarni Mieszko oraz sporządzone 

Zestawienie bibliograficzne. W ofercie podaj tytuły i ceny proponowanych nowości. 

Pismo ofertowe sporządź na druku Oferta księgarska, zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym. 

 

Wykonaj schemat kompozycji pionowej w oknie wystawowym, promującej wybrane nowości wydawnicze 

księgarni z zakresu historii Polski. Schemat sporządź w układzie symetrycznym.  

Umieść przy promowanych książkach nazwy poddziałów lub ich symbole, zgodnie z zaproponowanym przez 

Ciebie przyporządkowaniem książek do poszczególnych poddziałów. Symbole graficzne objaśnij w legendzie. 

Umieść hasło nawiązujące do Dni Książki Historycznej oraz elementy dekoracyjne związane z treścią książek.  

Schemat wykonaj w arkuszu egzaminacyjnym, w miejscu zatytułowanym Schemat kompozycji okna 

wystawowego. 
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Oferta nowości wydawniczych Hurtowni Pryzmat 
 

Lp. Tytuł / nazwisko autora Dane bibliograficzne 
książki 

Informacja o treści 

1. Niech żyje nam historia 
mistrza, 
autor: Julia Hamera 

wydawnictwo: Wydawnictwo 
Czarne, 
rok wydania: 2021, 
miejsce wydania: Wołowiec, 
objętość: 440 s.,  
format: 24 cm, 
cena: 36,00 zł, 
ISBN: 978–83–8049–218–9 
 

Legenda o współczesnym mistrzu 
wschodnich sztuk walki, którego losy 
związane były z Polską. Studiował m.in. 
na Politechnice Gdańskiej i przez wiele 
lat uczył młodzież chińskich sztuk walki. 

2. Historia polityczna Polski,  
autor: Antoni Dudek 

wydawnictwo: Społeczny 
Instytut Wydawniczy Znak, 
rok wydania: 2020, 
miejsce wydania: Kraków, 
objętość: 672 s.,  
format: 24 cm, 
cena: 54,00 zł, 
ISBN: 978–83–2402–136–7 

Losy liderów partyjnych XX i XXI wieku 
oraz kierowanych przez nich 
ugrupowań 
politycznych. Szczegółowa analiza 
rządów kolejnych prezydentur:  
L. Wałęsy, A. Kwaśniewskiego, 
L. Kaczyńskiego i B. Komorowskiego 
oraz konflikty ostatniego 
dwudziestolecia. 
 

3. Ślepy Maks: historia 
łódzkiego Ala Capone, 
autor: Remigiusz 
Piotrowski 

wydawnictwo: Dom 
Wydawniczy PWN,  
rok wydania: 2020, 
miejsce wydania: Warszawa, 
objętość: 320 s., 
format: 20,5 cm,  
cena: 40,40 zł, 
ISBN: 978–83–770–5617–2 
 

Niezwykła historia o najważniejszym 
polskim gangsterze, która stała się 
podstawą ballad, sztuk teatralnych 
i gier miejskich. Losy typowego 
Janosika, który odbierał bogatym, aby 
pomóc biednym. 

4. Historia Polski, 
autor: Jerzy Topolski 

wydawnictwo: Wydawnictwo 
Poznańskie, 
rok wydania: 2021, 
miejsce wydania: Poznań, 
objętość: 384 s.,  
format: 29 cm, 
cena: 40,00 zł, 
ISBN: 978–83–7976–269–9 

Kompendium wiedzy od czasów 
najdawniejszych do XXI wieku, 
napisane przez wybitnego historyka. 
Książka przeznaczona dla uczniów, 
studentów i szerokiego grona 
odbiorców. Każdy zainteresowany 
historią Polski znajdzie w tym 
opracowaniu coś dla siebie. 
 

5. Historia Polski: 
średniowiecze, 
autor: Stanisław Szczur 

wydawnictwo: Wydawnictwo 
Literackie, 
rok wydania: 2021, 
miejsce wydania: Kraków, 
objętość: 676 s.,  
format: 24 cm, 
cena: 50,00 zł, 
ISBN 978–83–0804–251–9 
 

Praca omawia kształtowanie się 
państwowości polskiej od czasów 
plemiennych do monarchii pierwszych 
Jagiellonów. Jest to jedna z części 
cyklu podręczników akademickich. 

6. Mroczne karty historii 
Polski, 
autor: Iwona Kienzler 

wydawnictwo: Wydawnictwo 
Bellona, 
rok wydania: 2021, 
miejsce wydania: Warszawa, 
objętość: 288 s.,  
format: 24 cm, 
cena: 35,00 zł, 
ISBN: 978–83–111–301–80 
 

Ciekawie opisana historia polskich 
rządzących XVIII i XIX wieku. Autorka 
prezentuje cechy rządzących, takie jak: 
nepotyzm, przekupstwo, oszustwa 
wyborcze. 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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7. I wojna światowa 
1914 - 1918 rok po roku, 
autor: Krzysztof 
Cholderski 

wydawnictwo: Wydawnictwo 
PHW Arystoteles, 
miejsce wydania: Warszawa, 
rok wydania: 2021, 
objętość: 60 s.,  
format: 29 cm, 
cena: 13,50 zł, 
ISBN: 978–83–6380–381–0 
 

Opracowanie dla miłośnika historii 
Polski. Autor ukazał losy Polski  
i Polaków na tle konfliktu, który ogarnął 
cały świat oraz socjologiczne  
i ekonomiczne skutki działań wojennych 
dla naszego kraju. 

8. Rosyjskie ścieżki Klio, 
autor: Jan Sobczak 
 
 
 
 

wydawnictwo: Oficyna 
Wydawnicza ASPRA,  
miejsce wydania: Warszawa, 
rok wydania: 2021, 
objętość: 402 s.,  
format: 24 cm, 
cena: 54,00 zł, 
ISBN: 978–83–7545–024–8 
 

Analiza różnorodnych aspektów 
dziejów politycznych Rosji za 
panowania ostatnich Romanowów.  
W opracowaniu omówiono również 
historię byłego Związku Radzieckiego 
i Rosji współczesnej. 

9. Dzieje Ukrainy, 
autor: Leszek 
Podhorodecki 

wydawnictwo: Wydawnictwo 
Bellona, 
miejsce wydania: Warszawa, 
rok wydania: 2020, 
objętość: 300 s., 
format: 29 cm,  
cena: 35,00 zł, 
ISBN: 978–83–1113–329–7 
 

Książka jest owocem pasji badawczej 
popularnego autora wielu dzieł, 
zarówno z historii Polski, jak i 
powszechnej. Tym razem autor próbuje 
przybliżyć czytelnikom polityczne źródła 
konfliktów pomiędzy naszymi 
wschodnimi sąsiadami – Rosją i 
Ukrainą. 

10. Mocarstwowe dążenia 
Zygmunta III w latach 
1587 - 1618, 
autor: Przemysław 
Szpaczyński 

wydawnictwo: Wydawnictwo 
Universitas, 
miejsce wydania: Kraków, 
rok wydania: 2021, 
objętość: 385 s., 
format: 29 cm,  
cena: 30,00 zł, 
ISBN: 978–83–2422–268–1 
 

Analiza źródeł historycznych 
dokumentujących dążenia Zygmunta III 
do utworzenia mocarstwa 
obejmującego Rzeczpospolitą, Szwecję 
i Rosję  
w latach 1587 - 1618. 

11. Początki państwa: Węgry, 
autor: Stanisław Sroka 

wydawnictwo: Wydawnictwo 
Poznańskie, 
miejsce wydania: Poznań, 
rok wydania: 2021, 
objętość: 388 s.,  
format: 29 cm, 
cena: 35,00 zł, 
ISBN: 978–83–7976–335-1 
 

Książka omawia dzieje Węgier  
do schyłku XII wieku. Porusza budowę 
potęgi Węgier w dobie św. Stefana i św. 
Władysława oraz walki bratobójcze  
o tron w XI i XII wieku. Jest opowieścią 
o dziejach dynastii Arpadów do XII 
wieku. 

12. W konspiracji: polski ruch 
ludowy 1939 - 1945, 
autor: Kazimierz Przybysz 

wydawnictwo: Wydawnictwo 
Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego, 
miejsce wydania: Warszawa, 
rok wydania: 2021, 
objętość: 340 s.,  
format: 23 cm, 
cena: 60,00 zł, 
ISBN: 978–83–6217–105–7 
 

Monografia polskiego ruchu ludowego  
w czasie II wojny światowej. Autor 
zwrócił uwagę zwłaszcza na losy 
Batalionów Chłopskich. 
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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 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. Strefa uwag . – Uwagi 3.7 

8. Strefa ISBN 
i sposobu 
uzyskania książki 

. – ISBN 3.8.1 

: Sposób uzyskania książki i/lub cena 3.8.2 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Strona 6 z 11 

Informacje dotyczące działalności Księgarni Mieszko 

 

Adres Księgarni  Księgarnia Mieszko  
ul. Ceglarska 3 
30-362 Kraków 
telefon: 63–678-53-22 
kierownik: Anna Mikuła 

NIP 
REGON 

NIP: 567-22-35-987 
Regon: 987123456 

Dane osoby do sporządzania korespondencji 
handlowej 

Anna Mikuła 

Godziny otwarcia księgarni: od poniedziałku do piątku godz. 9:00 – 18:00 
w soboty: 10:00 – 14:00 

Kartoteka stałych odbiorców 

Odbiorca Warunki sprzedaży 

Wyższa Szkoła Humanistyczna  

NIP: 123-14-58-453 
Regon: 333456123 
ul. Szewska 12, 
31-009 Kraków  

Z okazji Dni Książki Historycznej – 10% 
rabatu dla pracowników i studentów. 
Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów. 

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

 zawartość poddziałów działu Historia Polski, 

 zestawienie bibliograficzne, 

 oferta księgarska, 

 schemat kompozycji w oknie wystawowym. 

 
  

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Strona 7 z 11 

Druki do wypełnienia 

 

Zawartość poddziałów działu Historia Polski 

Numer 
poddziału 

Poddziały działu Historia Polski Tytuł dzieła 

1. Średniowiecze  

2. Historia Polski XVI - XVII w.  

3. Historia Polski XVIII - XIX w.  

4. Historia Polski XX - XXI w.  

Zagadnienia w poddziale Historia Polski XX - XXI w. 

4.a I wojna światowa  

4.b II wojna światowa  

5. Encyklopedie i kompendia  
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Zestawienie bibliograficzne 

Lp. Opisy bibliograficzne 

1.  

2.  

3.  

4.  
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5.  

6.  

7.  
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Oferta księgarska 
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Schemat kompozycji w oknie wystawowym 

 
Legenda: 
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