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CZ  PISEMNA 

A.23-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 
Klientka o ostrych rysach twarzy, du ych oczach i wyra nie zarysowanych k tach czo a  ma twarz  
o kszta cie zbli onym do  

A. ko a. 
B. trapezu. 
C. trójk ta. 
D. kwadratu. 

Zadanie 2. 
Opis dotyczy klientki, która jest reprezentantk  stylu 

A. sportowego. 
B. klasycznego. 
C. romantycznego. 
D. awangardowego. 

Zadanie 3. 
Na którym rysunku przedstawiono twarz o kszta cie okr g ym? 

Zadanie 4. 
Cechami którego typu sylwetki s  wydatne ramiona i du y biust, talia ma o widoczna i ma e biodra?  

A. Jab ko. 
B. Sto ek. 
C. O ówek. 
D. Gruszka. 

Opis klientki 
Klientka jest osob  m od . Ma d ugie, faluj ce w osy  
delikatnie podwi zane wst k . Ubrana jest w eleganck  
sukienk  z delikatnymi falbankami i odkrytymi ramionami. 

    
A. B. C. D. 
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Zadanie 5. 
Przedstawiona na rysunku sylwetka kobiety jest okre lana jako 

A. sto ek. 
B. o ówek. 
C. kolumna. 
D. klepsydra.  

Zadanie 6. 
Przedstawiona na rysunku sylwetka kobiety jest okre lana jako 

A. dzwon. 
B. kielich. 
C. gruszka. 
D. kolumna. 

Zadanie 7. 
Czarne w osy, piwne oczy oraz jasna i lekko rumieni ca si  cera s  charakterystycznymi cechami dla 
urody typu  

A. lato. 
B. zima. 
C. jesie . 
D. wiosna. 

Zadanie 8. 
W osy opadaj ce na twarz i uk adaj ce si  zgodnie z grawitacj , to w osy o teksturze 

A. g adkiej. 
B. szorstkiej. 
C. mieszanej. 
D. reliefowej. 

Zadanie 9. 
Fryzur  o mocno zaokr glonym konturze zewn trznym, krótkiej i prostej grzywce, g adkiej teksturze 
oraz przedzia ku po rodku g owy nale y zaproponowa  klientce o kszta cie twarzy 

A. okr g ym. 
B. trójk tnym. 
C. prostok tnym. 
D. kwadratowym. 
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Zadanie 10. 
Klientce o mocno zarysowanej linii szcz ki nie nale y doradza  fryzury typu  

A. bombka. 
B. ch opczyca. 
C. bob klasyczny. 
D. pa  zmodyfikowany. 

Zadanie 11. 
Klientka ma zielony kolor oczu, a na twarzy delikatne piegi. Aby uzyska  efekt podkre lenia jej typu 
kolorystycznego urody nale y zaproponowa  koloryzacj  w osów w odcieniach  

A. fioletu. 
B. blondu. 
C. rudo ci. 
D. czerwieni. 

Zadanie 12. 
Klientka o blond w osach z zimnym odcieniem i niebieskich, lekko zamglonych oczach oraz cer   
o zimnym odcieniu, reprezentuje typ urody 

A. lata. 
B. zimy. 
C. jesieni. 
D. wiosny. 

Zadanie 13. 
Klientce o alabastrowo bia ej cerze i czarnych oczach, z lekko zaczerwienionymi policzkami nale y 
zaproponowa  kolor w osów o odcieniu 

A. z otym. 
B. ciep ym. 
C. zimnym. 
D. czerwonym. 

Zadanie 14. 
Technik  baleja u optycznie powi kszaj c  obj to  w osów krótkich na ich powierzchni jest  

A. przyciemnianie ca ej d ugo ci w osów.  
B. rozja nianie ca ej d ugo ci w osów. 
C. przyciemnienie ko cówek w osów. 
D. rozja nianie ko cówek w osów. 
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Zadanie 15. 
W celu podkre lenia g adkiej tekstury w osów nale y zaproponowa  klientce zabieg koloryzacji 

A. ciemnych pasemek. 
B. jednolitej ciemnej. 
C. jasnych pasemek. 
D. jednolitej jasnej. 

Zadanie 16. 
Aby w baleja u orbitalnym uzyska  efekt zwi kszenia obj to ci górnej partii fryzury, nale y zastosowa  
zestawienie kolorystyczne 

A. od zimnych odcieniu w górnej cz ci do odcieni rudo ci w dolnej cz ci. 
B. od jasnych w osów w górnej cz ci do ciemnych w osów w dolnej cz ci. 
C. od ciemnych w osów w górnej cz ci do jasnych w osów w dolnej cz ci. 
D. od ciep ych odcieni w górnej cz ci do odcieni czerwieni w dolnej cz ci. 

Zadanie 17. 
Na fotografii fryzury przestawiono kontrast

A. symultaniczny. 
B. zimny – ciep y. 
C. jasny – ciemny. 
D. komplementarny. 

Zadanie 18. 
W celu skorygowania wygl du twarzy o kszta cie ko a nale y zaproponowa  fryzur  rozbudowan  

A. w bocznych i górnej partii g owy. 
B. w górnej i dolnej partii twarzy. 
C. w dolnej partii twarzy. 
D. w górnej partii g owy. 

Zadanie 19.  
Jaki kszta t twarzy mo na skorygowa  grzywk  o kszta cie przedstawionym na fotografii? 

A. Okr g y. 
B. Trapezowy. 
C. Prostok tny. 
D. Kwadratowy. 
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Zadanie 20. 
Przedstawiona na rysunku fryzura skoryguje profil twarzy 

A. okr g y. 
B. wypuk y. 
C. uko ny do ty u. 
D. uko ny do przodu. 

Zadanie 21. 
W celu skorygowania wystaj cego nosa nale y zaproponowa  klientce fryzur   

A. o zwi kszonej obj to ci nad czo em. 
B. o zmniejszonej obj to ci nad czo em. 
C. o zwi kszonej obj to ci w bocznych partiach fryzury. 
D. o zmniejszonej obj to ci w bocznych partiach fryzury. 

Zadanie 22. 
Kszta tem zarostu, który optycznie skoryguje cofni ty podbródek klienta, jest broda 

A. pe na. 
B. opatka. 
C. muszka. 
D. pó pe na. 

Zadanie 23. 
Przedstawiona na rysunku fryzura optycznie wyd u y twarz o kszta cie 

A. okr g ym. 
B. trójk tnym. 
C. trapezowym. 
D. prostok tnym. 

Zadanie 24. 
Do optycznego skorygowania prostok tnego kszta tu twarzy nale y dobra  grzywk  

A. prost  do linii brwi. 
B. asymetryczn  d ug . 
C. asymetryczn  krótk . 
D. wypuk  poni ej linii brwi. 
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Zadanie 25. 
Widoczny na rysunku kszta t przedzia ka nale y zaproponowa  klientce  

A. o okr g ym kszta cie twarzy. 
B. o trójk tnym kszta cie twarzy. 
C. o prostok tnym kszta cie twarzy. 
D. o kwadratowym kszta cie twarzy. 

Zadanie 26. 
Klientce o okr g ym profilu twarzy nale y zaproponowa  fryzur   

A. o obfitych bokach. 
B. z postrz pion  grzywk . 
C. z rozbudowan  górn  parti  w osów. 
D. o wyd u onych pazurkach zachodz cych na twarz. 

Zadanie 27. 
Klientce, która jest reprezentantk  stylu etnicznego, nie nale y proponowa  fryzury z elementami  

A. afro. 
B. anglez. 
C. crowns. 
D. dredów. 

Zadanie 28.  
Z blond loków, kolorowych wst ek, dopinanych falowanych blond pukli, spinek w kszta cie motyli 
mo liwe jest zaprojektowanie fryzury w stylu  

A. etnicznym. 
B. klasycznym. 
C. romantycznym. 
D. awangardowym. 

Zadanie 29. 
Przedstawiona na rysunku fryzura ma kompozycj   

A. otwart  symetryczn . 
B. asymetryczn  otwart . 
C. zamkni t  symetryczn . 
D. symetryczn  dynamiczn . 
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Zadanie 30. 
Przedstawiona na rysunku fryzura ma kompozycj   

A. centraln . 
B. statyczn . 
C. rytmiczn . 
D. dynamiczn . 

Zadanie 31. 
W projekcie fryzury dla klientki o profilu wypuk ym nale y wykorzysta   

A. prost  grzywk  i ods oni te linie ko ci policzkowych. 
B. awangardow  grzywk  i krótkie w osy w bocznych partiach. 
C. symetryczna krótk  grzywk  i d ugie w osy w tylnej partii g owy. 
D. postrz pion  grzywk  i zró nicowane ko cówki w osów skierowane na twarz.  

Zadanie 32. 
Podkre lenie wieczorowego charakteru fryzury mo na uzyska  poprzez u ycie do jej ko cowej 
stylizacji  

A. elu. 
B. lakieru. 
C. brokatu. 
D. nab yszczacza. 

Zadanie 33. 
W celu optycznego powi kszenia koka typu banan nale y u y  wype niacza fryzjerskiego o kszta cie 

A. okr g ym. 
B. trójk tnym. 
C. prostok tnym. 
D. kwadratowym. 

Zadanie 34. 
Technika rysowania, umo liwiaj ca dowolne korygowanie wykonanego projektu fryzury bez 
konieczno ci przerysowywania, to technika 

A. w gla. 
B. o ówka. 
C. markera. 
D. rapitografu. 
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Zadanie 35. 
Efektem u ycia markera jest uzyskanie w projektowanej fryzurze  

A. rozmytych linii w osów. 
B. wyrazistych linii fryzury. 
C. delikatnego koloru w osów. 
D. pastelowego koloru w osów. 

Zadanie 36. 
W celu uzyskania efektu kolorystycznego technik  rozcierania na sucho, do kolorowania fryzury nale y 
u y  

A. tuszu. 
B. pasteli. 
C. markera. 
D. akwareli. 

Zadanie 37. 
Któr  z przedstawionych linii oznaczany jest na rysunkach instrukta owych podzia  w osów na sekcje? 

Zadanie 38. 
Na przedstawionym rysunku instrukta owym oznaczono sposób wykonania  

A. pasemek.  
B. ondulacji. 
C. strzy enia. 
D. koloryzacji. 

  

A.  B.  

  

C.  D.  
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Zadanie 39. 
Pokazana na rysunku instrukta owym zabiegu strzy enia linia zygzakowata s u y do oznaczania  

A. sposobu na pióro. 
B. metody na mokro. 
C. rodzaju palcowania. 
D. techniki cieniowania. 

Zadanie 40. 
Na rysunku instrukta owym zabiegu koloryzacji przedstawiono sposób wykonania 

A. baleja u. 
B. pasemek. 
C. cz ciowej koloryzacji. 
D. ca o ciowej koloryzacji. 
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