
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. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu.

4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron

lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten

nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu

nadzorującego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji

pracy.

8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez

podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu

nadzorującego.

9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.

10. 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

Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 
Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 
Oznaczenie kwalifikacji: A.19 
Numer zadania: 01 

A.19-01-19.06
Czas trwania egzaminu: 180 minut 
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Zadanie egzaminacyjne  

 

Wykonaj zgodnie z oczekiwaniem klientki strzyżenie pielęgnacyjne i asymetryczną fryzurę okolicznościową. 

Do wykonania fryzury zastosuj technikę cegiełkową ondulacji wodnej oraz formę upięcia z pięciu elementów 

końskiego ogona przedstawioną na rysunkach poglądowych fryzury. 

Uwaga Zakończenie nawijania włosów na wałki zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki.  

Do dalszego wykonywania zadania egzaminacyjnego przystąp po uzyskaniu zgody egzaminatora. 

Wszystkie zabiegi wykonaj na włosach główki treningowej uwzględniając opis stanu włosów i oczekiwań 

klientki. Dobierz preparaty, sprzęt, metody i techniki do wykonania zabiegów fryzjerskich. Zadanie wykonaj 

na wyposażonym stanowisku. Rezultaty wykonania zadania oraz arkusz egzaminacyjny pozostaw na 

stanowisku egzaminacyjnym. 

 

Opis stanu włosów i oczekiwań klientki 

Klientka ma naturalne, lekko przesuszone włosy o długości około 45 cm. Końcówki włosów rozdwajają się. 

Skóra głowy jest zdrowa, bez widocznych zaczerwienień, blizn i ran. Klientka nie ma skłonności do alergii. 

W celu poprawy stanu włosów klientka oczekuje skrócenia końcówek włosów o około 1 cm. 

Życzy sobie asymetrycznego upięcia uformowanego po prawej stronie od szczytu głowy oraz wyraźnie 

spiralnej formy loka opadającego po lewej stronie twarzy.  

Klientka chce, aby fryzura okolicznościowa była ozdobiona pasmem syntetycznych włosów, wygładzona  

i nabłyszczona.  
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Rysunki poglądowe asymetrycznej fryzury okolicznościowej oczekiwanej przez klientkę 

  

Widok – prawy bok Widok – lewy bok 

  

Widok - tył Widok – przód 

 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlegać będą 2 rezultaty: 

 włosy nawinięte na wałki, 

 uformowana asymetryczna fryzura okolicznościowa 

oraz  

przebieg zabiegu pielęgnacji włosów, zabiegu nietrwałej ondulacji wodnej włosów i formowania 

fryzury. 
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