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Lp. Rezultaty podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1. Rysunek fryzury asymetrycznej.

R.1.1 Narysowana fryzura asymetryczna z grzywką zaczesaną na prawą stronę fryzury.

R.1.2 Zaprojektowana fryzura przyjmuje kształt fryzury dziennej.

R.1.3 Rysunek fryzury jest przestrzenny wykonany z użyciem różnych odcieni szarości.

R.1.4 Na rysunku oznaczono kontur zewnętrzy fryzury.

R.1.5 Na rysunku oznaczono kontur zewnętrzy fryzury kolorem niebieskim.

R.1.6 Na rysunku oznaczono kontur wewnętrzy fryzury.

R.1.7 Na rysunku oznaczono kontur wewnętrzy fryzury kolorem zielonym.

R.2 Rezultat 2. Rysunek fryzury zgodny z typem urody klientki.

R.2.1 Narysowana fryzura koryguje kształt twarzy prostokątnej.

R.2.2 Narysowana fryzura o lekko kręconych włosach.

R.2.3 Narysowana fryzura dzienna.

R.2.4 Fryzura narysowana w kolorach ciepłych, dostosowanych do typu urody wiosna.

R.2.5 Fryzura narysowana w minimum 2 kolorach: pomarańczowym, żółtym i/ lub czerwonym, brązowym.

R.2.6 Fryzura narysowana ma zachowane proporcje – jest niezbyt duża i/lub niezbyt mała.

R.2.7 Elementy fryzury typu falowane pasma włosów są widoczne na rysunku.

R.2.8
Fryzura jest kompatybilna z rysunkiem fryzury na szablonie 1 lub fryzura asymetryczna zgodna z 
rysunkami na szablonie 3.

R.2.9 Rysunek bez plam i innych zabrudzeń typu widoczne ślady ścierania ołówka lub kredki.

R.3 Rezultat 3. Rysunki instruktażowe strzyżenia.

R.3.1 rysunki strzyżenia dotyczą fryzury asymetryczej.

R.3.2 podział włosów na sekcje - wyznaczona więcej niż jedna sekcja.

R.3.3 podział sekcji włosów na separacje - oznaczony podział we wszystkich sekcjach.

R.3.4 kontur zewnętrzny strzyżenia - wyznaczony kontur zgodny z rysunkiem fryzury na szablonie 1 lub 2.

R.3.5 kontur wewnętrzny strzyżenia - wyznaczony kontur zgodny z rysunkiem fryzury na szablonie 1 lub 2.

R.4 Rezultat 4. Karta klienta.

R.4.1 Typ urody klientki: wiosna

R.4.2 Kompozycja fryzury: asymetryczna z grzywką zaczesaną w jedną stronę.

R.4.3 Uzasadnienie wyboru koloru włosów: kolory są barwami ciepłymi lub wymienione są barwy ciepłe.

R.4.4 Uzasadnienie wyboru koloru włosów: dobór koloru do dobranego w Karcie klienta typu urody.

R.4.5 Kształt twarzy i cechy urody klientki: kształt twarzy prostokątny.

R.4.6 Uzasadnienie wyboru fryzury: fryzura korygująca prostokątny kształt twarzy.

R.4.7 Uzasadnienie wyboru fryzury: skorygowane ostre rysy twarzy/ wyraźnie zarysowany podbródek.
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