
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 zgodnie z oczekiwaniem klientki rozjaśnianie włosów techniką ombre na folii oraz strzyżenie 

poniżej linii ramion. Następnie wykonaj ondulację fenową i uformuj fryzurę dzienną zgodną z rysunkiem 

fryzury dziennej oczekiwanej przez klientkę.  

Wszystkie zabiegi wykonaj na włosach główki treningowej, uwzględniając opis stanu włosów i oczekiwań 

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

na wyposażonym stanowisku. Rezultaty wykonania zadania oraz arkusz egzaminacyjny pozostaw na 

stanowisku egzaminacyjnym.  

 

Opis stanu włosów i oczekiwań klientki 

Klientka ma naturalne włosy o długości około 30-40 cm. Skóra głowy jest zdrowa, bez widocznych 

zaczerwienień, blizn i ran. Klientka nie ma skłonności do alergii.  

Klientka oczekuje rozjaśnienia włosów techniką ombre z rozmytym przejściem kolorystycznym o 1-2 

poziomy na długości 6-7 cm na końcach włosów. Życzy sobie wymodelowana włosów pod spód z przednią 

partią fryzury opadającą na lewą stronę oraz z wyraźnie zaznaczonym przedziałkiem.  

 

Rysunek fryzury dziennej oczekiwanej przez klientkę 
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Instrukcja użycia preparatu rozjaśniającego 

Zabieg należy przeprowadzić w rękawiczkach ochronnych. 

 

Przygotowanie mieszaniny rozjaśniającej 

 do zabiegu rozjaśniania należy użyć 25 g proszku rozjaśniającego, 

 proszek rozjaśniający należy połączyć z utleniaczem proporcji 1:2, 

 proporcje mieszaniny należy odmierzyć za pomocą wagi fryzjerskiej. 

 

Dobór utleniacza: 

 3%  do rozjaśniania włosów o 1-2 poziomy, 

 6% do rozjaśniania włosów o 2-3 poziomy, 

 9% do rozjaśniania włosów o 4-5 poziomów. 

 

Czas działania preparatu rozjaśniającego: zależnie od pożądanego efektu wynosi od 20 do 30 minut; po upływie 

połowy planowanego czasu rozjaśniania włosów, należy przeprowadzić kontrolę stopnia rozjaśnienia włosów. 

Czas działania preparatu na włosach należy kontrolować za pomocą minutnika. 

Nie zalecane jest użycie dodatkowego ciepła.  

 

Czynności końcowe: po zakończeniu rozjaśniania należy umyć włosy i wykonać neutralizację. 

 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

 

Ocenie podlegać będą 2 rezultaty: 

 rozjaśnione włosy – technika ombre, 

 uformowana fryzura dzienna  

oraz  

przebieg rozjaśniania włosów, strzyżenia włosów oraz modelowania i formowania fryzury. 
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