
Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL
i naklej naklejk  z numerem PESEL i z kodem o rodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk  z numerem PESEL oraz wpisz:
− swój numer PESEL*,
− oznaczenie kwalifikacji,
− numer zadania,
− numer stanowiska.

3. KART  OCENY przeka  zespo owi nadzoruj cemu.
4. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera b dów. Ewentualny brak stron

lub inne usterki zg o  przez podniesienie r ki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego.
5. Zapoznaj si  z tre ci  zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten

nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpocz cia i zako czenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodnicz cy zespo u

nadzoruj cego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze stwa i organizacji

pracy.
8. Je eli w zadaniu egzaminacyjnym wyst puje polecenie „zg o  gotowo  do oceny przez

podniesienie r ki”, to zastosuj si  do polecenia i poczekaj na decyzj  przewodnicz cego zespo u
nadzoruj cego.

9. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego.

10. Po uzyskaniu zgody zespo u nadzoruj cego mo esz opu ci  sal /miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo

Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 

Miejsce na naklejk  z numerem 
PESEL i z kodem o rodka Wype nia zdaj cy 

Numer PESEL zdaj cego* 

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych cia a, d oni i stóp 
Oznaczenie kwalifikacji: A.62 
Numer zadania: 01 

A.62-01-16.01 
Czas trwania egzaminu: 120 minut 

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
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Zadanie egzaminacyjne 

Na podstawie opisu stanu skóry dłoni klientki oraz jej oczekiwań dobierz tylko niezbędne preparaty, 
przybory, narzędzia i wykonaj na fantomie dłoni manicure biologiczny połączony z pełnym zabiegiem 
pielęgnacyjnym skóry z wykorzystaniem zjawiska okluzji. W pierwszej kolejności uzupełnij Kartę klienta  
i pozostaw ją do oceny na stoliku. Zgłoś przez podniesienie ręki gotowość przejścia na stanowisko 
zabiegowe. Po uzyskaniu zgody PZN przygotuj stanowisko do wykonania zabiegu, a następnie, zgłoś przez 
podniesienie ręki gotowość do dalszych działań i po uzyskaniu zgody PZN w obecności egzaminatora 
przygotuj siebie oraz fantom dłoni do wykonania zabiegu. Następnie podnieś rękę i po uzyskaniu zgody 
PZN przy egzaminatorze wykonaj czynności związane z manicurem biologicznym i pielęgnacją dłoni, 
skracając czas poszczególnych etapów do niezbędnego minimum. Wszystkie czynności na stanowisku 
wykonaj zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W trakcie pracy stosuj się do 
ewentualnych poleceń egzaminatora. Po wykonaniu zadania uprzątnij stanowisko pracy. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty: 
− Karta klienta, 
− stanowisko pracy przygotowane do wykonania zabiegu, 
− stanowisko pracy po wykonaniu zabiegu 

oraz 
− przebieg przygotowania kosmetyczki i fantomu dłoni do zabiegu oraz wykonania manicure 

biologicznego i zabiegu pielęgnacyjnego. 

Opis i oczekiwania wykonania usługi. 
Skóra dłoni klientki jest szorstka, sucha, cienka, wiotka, ze zmarszczkami. Paznokcie lekko różowe,  
lśniące, o gładkiej powierzchni, bez zagłębień i bruzd, z narośniętym obrąbkiem naskórkowym. 
Klientka prosi o wykonanie manicure biologicznego wraz z zabiegiem pielęgnacyjnym dłoni oraz  
udzielenie porady dotyczącej pielęgnacji dłoni w warunkach domowych. Prosi również o propozycje  
zabiegów, które mogłaby wykonać w gabinecie kosmetycznym odnośnie pielęgnacji zgrubiałego  
i przyciemnionego naskórka na łokciach. 
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Karta klienta 
Imię i nazwisko: Agata Ziemska                                                                     Nr karty 05/2016 
Wiek: 48 lat 
Telefon: 606 55 23 33 
Diagnoza skóry dłoni: 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
Diagnoza płytek paznokciowych: 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
Rodzaj (nazwa) zabiegu: ....................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
Przeciwwskazania do zabiegu: 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
Zabiegi w gabinecie kosmetycznym zalecane klientce ze zgrubiałym i przyciemnionym naskórkiem na 
łokciach: 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
Zalecenia do pielęgnacji dłoni w warunkach domowych: 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
Składniki aktywne w preparatach do pielęgnacji skóry dłoni i paznokci w warunkach domowych: 
 ........................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................................  
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