
Nazwa kwalifikacji: Projektowanie fryzur

Oznaczenie kwalifikacji:  A.23

Numer zadania: 01

Kod arkusza: A.23-01-15.05

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1
Rezultat 1. Rysunki zaprojektowanej fryzury awangar dowej - technika 
ołówka i kredki.

R.1.1
Narysowana fryzura przyjmuje kształt fryzury awangardowej (na obu 
szablonach) - fryzura jest dynamiczna i przestrzenna.

R.1.2
Narysowana fryzura koryguje kształt twarzy prostokątnej (na obu 
szablonach)

R.1.3
Długość włosów spełnia wymaganie oczekiwanej przez klientkę zmiany 
kształtu fryzury (fryzura asymetryczna, diametralna zmiana długości 
włosów)

R.1.4
Kontur wewnętrzny prawego boku fryzury (na obu szablonach) jest 
kompatybilny z rysunkami instruktażowymi zabiegu strzyżenia

R.1.5
Kontur zewnętrzny prawego boku fryzury (na obu szablonach) jest 
kompatybilny rysunkami instruktażowymi zabiegu strzyżenia

R.1.6
Rysunek na szablonie 1 jest przestrzenny, wykonany z użyciem różnych 
twardości ołówków

R.1.7
Fryzura na szablonie 2 jest kompatybilna z rysunkiem fryzury na szablonie 
1 – odwzorowany szkic fryzury kredkami

R.1.8
Fryzura na szablonie 2 jest narysowana w kolorach ciepłych, 
dostosowanych do typu urody mieszanego wiosna-jesień

R.1.9 Fryzura na szablonie 2 jest narysowana w minimum dwu kolorach kredek 

R.2 Rezultat 2. Rysunki instrukta żowe zabiegu strzy żenia włosów.

R.2.1
Naszkicowane linie podziału na sekcje są zgodne z rysunkami projektu 
fryzury (z szablonem 1 i 2)

R.2.2
Naszkicowane linie podziału na separacje są zgodne z rysunkami projektu 
fryzury (z szablonem 1 i 2)

R.2.3 Zaznaczone pasma pamięci co najmniej w sekcji podstawowej (tył głowy)

R.2.4 Oznaczone kąty strzyżonych pasm włosów
R.2.5 Narysowany kontur wewnętrzny strzyżenia prawego boku fryzury 
R.2.6 Narysowany kontur zewnętrzny strzyżenia prawego boku fryzury 

R.2.7
Narysowany kontur wewnętrzny i zewnętrzny na rysunkach jest zgodny z 
zaprojektowana fryzurą awangardową (z szablonem 1 i 2)

R.2.8 Oznaczony sposób strzyżenia na tępo i/lub na pióro
R.2.9 Oznaczona kolejność strzyżenia sekcji (tył, boki, przód)

R.3 Rezultat 3. Rysunki instrukta żowe zabiegu koloryzacji włosów.

R.3.1 Zaznaczona kolejność aplikacji preparatu w sekcjach
R.3.2 Zaznaczone separacje w sekcjach
R.3.3 Zaznaczona kolejność nakładania preparatu w separacjach
R.3.4 Oznaczona kolejność nakładania preparatu na łodygę włosa
R.3.5 Oznaczone w dokumentacji proporcje preparatu koloryzującego 1:1
R.3.6 Oznaczone w dokumentacji stężenie oksydantu 6%
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