
   
 

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 
Oznaczenie kwalifikacji: AU.21 
Numer zadania: 01 
Wersja arkusza: SG 

 

Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 
 
 
 
 
 

  Czas trwania egzaminu: 180 minut.                        AU.21-01-21.06-SG 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2021 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 
 

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 
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Zadanie egzaminacyjne 

Wykonaj półtrwałe farbowanie włosów i fryzurę okolicznościową zgodną z rysunkiem. Do wykonania fryzury 

zastosuj technikę kierunkową ondulacji wodnej nawijania włosów na wałki. 

Do wykonania zabiegu zmiany koloru włosów zastosuj technikę farbowania całego porostu włosów i 

wykorzystaj fragmenty instrukcji użycia preparatu do tego zabiegu. Sposób wykonania dobierz do dostępnych 

na stanowisku materiałów oraz fryzury okolicznościowej oczekiwanej przez klientkę. 

Uwaga Zakończenie nawijania pasm włosów na wałki zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki. 

Do dalszego wykonywania czynności zabiegu ondulacji wodnej włosów przystąp po uzyskaniu zgody. 

Wszystkie zabiegi wykonaj na włosach główki treningowej. Dobierz preparaty, sprzęt, metody i techniki do 

wykonania zabiegów fryzjerskich. Zadanie wykonaj na wyposażonym stanowisku. Użyte preparaty do mycia 

i pielęgnacji pozostaw w wyznaczonym miejscu, przy stanowisku do mycia włosów i skóry głowy. Rezultaty 

wykonania zadania oraz arkusz egzaminacyjny pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym. 

 

Rysunek poglądowy fryzury okolicznościowej oczekiwanej przez klientkę 

 

Fryzura okazjonalna z elementem symetrycznego warkocza i węzłem w tylnej partii głowy 
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Fragmenty instrukcji użycia preparatu do zmiany koloru włosów  

Przygotowanie mieszaniny półtrwale farbującej: 

Kolor farby Proporcja składników 
Stężenie utleniacza 

[%] 

platynowy jasny blond 1 : 2 12 

ciemny blond 1 : 1 6 

ciemny brąz 1 : 1 3 

Ilość mieszaniny farbującej (farba + utleniacz): 

 włosy o długości około 25 - 35 cm - należy przygotować 100 - 120 g 

Składniki do przygotowania mieszaniny farbującej należy odmierzyć używając wagi fryzjerskiej. 

Nakładanie mieszaniny półtrwale farbującej: 

 przygotowaną mieszaninę należy nałożyć na nieumyte włosy; 

 podzielić porost na sekcje i wydzielać pasma włosów do nakładania mieszaniny; 

 preparat aplikować od partii potylicznej głowy. 

 

Czas działania mieszaniny farbującej: 20 minut z wykorzystaniem dodatkowego źródła ciepła. 

Zabieg końcowy: umyć włosy i przeprowadzić zabieg neutralizacji. 

 
Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 
 

Ocenie podlegać będą 2 rezultaty: 

 włosy nawinięte na wałki, 

 uformowana fryzura okolicznościowa  

oraz  

przebieg zabiegu półtrwałego farbowania włosów, ondulacji wodnej techniką nawijania włosów na wałki  

i formowania fryzury. 
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