
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 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 

Wypełnia zdający 

           Numer PESEL zdającego* 
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Zadanie egzaminacyjne 

Wykonaj koloryzację 5 pasm włosów techniką szydełkową oraz ondulację wodną całego porostu techniką 

nawijania włosów na wałki. Uformuj fryzurę dzienną zgodną z rysunkiem poglądowym. 

Do wykonania koloryzacji pasemek wykorzystaj instrukcję użycia preparatu do koloryzacji włosów. Sposób 

przygotowania preparatu oraz wykonania zabiegu dobierz do dostępnych na stanowisku materiałów oraz 

oczekiwań klientki. Dobierz technikę nawijania pasm na wałki do długości włosów i fryzury dziennej 

oczekiwanej przez klientkę. 

Uwaga. Po nawinięciu włosów na wałki zgłoś przez podniesienie ręki wykonanie tej czynności 

technologicznej. Do dalszego wykonywania ondulacji przystąp po usłyszeniu od egzaminatora komunikatu 

„proszę kontynuować”. 

Wszystkie zabiegi wykonaj na włosach główki treningowej, uwzględniając opis stanu włosów klientki. 

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

wyposażonym stanowisku. Wszystkie czynności wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami, uwzględniając 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomię pracy. Po wykonaniu zadania uporządkuj 

stanowisko pracy. 

Rezultaty wykonania zadania oraz arkusz egzaminacyjny pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym. 

Opis stanu włosów i oczekiwań klientki 

Klientka ma lekko falowane, średnio gęste włosy o długości do ramion. Nie ma skłonności do alergii, skóra 

głowy nie jest zaczerwieniona. 

Klientka życzy sobie, aby koloryzacja dotyczyła wyseparowanych w formie prostokąta 5 pasm włosów  

w szczytowej partii głowy, każde pasmo około 1x10 cm. Ponadto prosi o maksymalne skrócenie czasu 

usługi. Prośba odnosi się do podsuszenia włosów przed nawinięciem na wałki oraz do użycia promiennika 

podczas koloryzacji. 

Klientka oczekuje fryzury dziennej z przedziałkiem po prawej stronie zgodnej z rysunkiem poglądowym oraz 

dodatkowego wygładzenia umocowanego za lewym uchem pasma włosów. 

Rysunek poglądowy fryzury dziennej oczekiwanej przez klientkę 

Strona 2 z 3
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlegać będą 2 rezultaty: 

 ondulowane włosy, 

 fryzura dzienna 

oraz 

przebieg wykonania koloryzacji pasemek, ondulacji wodnej włosów, formowania fryzury dziennej  

i uporządkowania stanowiska. 

 

Instrukcja użycia preparatu do koloryzacji 
 

Ostrożnie – środek silnie działający. Zabieg koloryzacji należy przeprowadzić w rękawiczkach. 
Przygotowanie mieszaniny koloryzującej: 
  

 
  
Ilość farby do przygotowania mieszaniny koloryzującej: 

 pasma do 10 sztuk: 10 g farby + dobrany utleniacz 
 cały porost (włosy krótkie): 40 g farby + dobrany utleniacz 
 cały porost (włosy długie): 80 g farby + dobrany utleniacz 

Składniki do przygotowania mieszaniny należy odmierzyć używając wagi fryzjerskiej. 
 
Nakładanie mieszaniny koloryzującej: 

 przygotowaną mieszaninę należy nałożyć na nieumyte włosy 
 mieszaninę należy nanieść na wyseparowane pasma włosów od nasady, następnie rozprowadzić na część środkową  

i końce włosów tak, aby wszystkie separowane pasma były równomiernie i dokładnie pokryte. 
Czas działania mieszaniny koloryzującej: 45 minut. 
Z użyciem dodatkowego źródła ciepła: 20 minut. 
 
Zabieg końcowy: 
Po upływie zaplanowanego czasu i uzyskaniu oczekiwanego efektu preparat koloryzujący należy obficie spłukać wodą.  
a następnie dwukrotnie umyć włosy szamponem. Na zakończenie przeprowadzić zabieg neutralizacji. 
 

Odcień farby Proporcja składników 
Stężenie utleniacza 

[%] 

Miedziany 1 : 1 6 

Czerwony 1 : 1 6 

Czarny 1 : 1 3 

Fioletowy 1 : 1 3 

Brązowy 1 : 1 3 
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