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CZĘŚĆ PISEMNA 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 

przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

 wpisz oznaczenie kwalifikacji, 

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, 

 wpisz swój numer PESEL*, 

 wpisz swoją datę urodzenia, 

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań. 

4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 

5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów. 

6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 

7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 

8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący 

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 

10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś 

odpowiedź „A”: 

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz 

ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 

i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
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PODSTAWA PROGRAMOWA  

2017 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 

Który aparat służy do diagnozowania cellulitu? 

A. Kutometr. 

B. Termograf. 

C. Twistometr. 

D. Korneometr. 

Zadanie 2. 

W celu określenia  typu otyłości należy posłużyć się 

A. metodą diaskopii. 

B. wskaźnikiem PPM. 

C. wskaźnikiem WHR. 

D. metodą profilometrii. 

Zadanie 3. 

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu lipolizy ultradźwiękowej należy 

A. nałożyć na skórę olejek. 

B. usunąć włosy woskiem twardym. 

C. zwilżyć powierzchnię zabiegową wodą. 

D. nanieść na skórę odpowiednią ilość obojętnego żelu. 

Zadanie 4. 

W celu wykluczenia przeciwwskazań do zabiegu lipolizy ultradźwiękowej w wywiadzie kosmetycznym 

należy zapytać 

A. o sposób odżywiania. 

B. o skłonność do uczuleń. 

C. o charakter wykonywanej pracy. 

D. o elementy metalowe w tkankach. 

Zadanie 5. 

Przeciwwskazaniami do zabiegu presoterapii są 

A. cellulit i niewydolność limfatyczna. 

B. otyłość i obniżenie stanu napięcia skóry. 

C. owrzodzenia skóry i stany zapalne węzłów chłonnych. 

D. miejscowy nadmiar tkanki tłuszczowej i ociężałe, bolesne stopy. 

Zadanie 6. 

Do odkażenia aplikatora stosowanego w terapii podciśnieniowej labilnej należy zastosować metodę  

A. dezynfekcji termicznej. 

B. dezynfekcji chemicznej. 

C. sterylizacji niskotemperaturowej. 

D. sterylizacji wysokotemperaturowej. 
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Zadanie 7. 

W celu usunięcia drobnoustrojów chorobotwórczych do poziomu bezpiecznego dla człowieka narzędzia 

nienaruszające ciągłości tkanek należy poddać procesowi 

A. sanityzacji. 

B. sterylizacji. 

C. dezynfekcji. 

D. pasteryzacji. 

Zadanie 8. 

Który z zabiegów można wykonać metodą natryskową i kontaktową? 

A. Krioterapię. 

B. Mezoterapię. 

C. Presoterapię. 

D. Endermologię. 

Zadanie 9. 

Do wykonania manualnego drenażu limfatycznego należy zastosować techniki 

A. głaskania, ugniatania, wibracji. 

B. głaskania, rozcierania, ucisków. 

C. rozcierania, wibracji, wałkowania. 

D. wałkowania, rozcierania, oklepywania. 

Zadanie 10. 

Preparaty zawierające w swoim składzie keratolinę stosowane są w zabiegach 

A. łagodzących stany zapalne. 

B. przyspieszających gojenie się ran. 

C. usuwających martwe komórki naskórka. 

D. poprawiających jędrność i elastyczność skóry. 

Zadanie 11. 

Chcąc wprowadzić substancje aktywne do tkanek przy użyciu ultradźwięków, należy posłużyć się aparatem 

do 

A. darsonwalizacji. 

B. sonoforezy. 

C. jonoforezy. 

D. oxybrazji. 

Zadanie 12. 

W celu wykonania zabiegu mikrodermabrazji należy posłużyć się aparatem 

A. z pelotą szklaną. 

B. z elektrodą igłową. 

C. z głowicą diamentową. 

D. z elektrodą grzybkową. 
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Zadanie 13.  

W celu wykonania zabiegu usprawniającego funkcje układu limfatycznego i układu krążenia należy posłużyć 

się aparatem do 

A. lipolizy. 

B. elektrolizy. 

C. presoterapii. 

D. elektrostymulacji. 

Zadanie 14. 

W celu spłycenia rozstępów należy wykonać 

A. parafango. 

B. body wrapping. 

C. okłady parafinowe. 

D. eksfoliację kwasami. 

Zadanie 15. 

Klientce ze zgrubieniem i przyciemnieniem naskórka na łokciach należy wykonać zabieg 

A. stymulujący. 

B. nawilżający. 

C. ujędrniający. 

D. normalizujący. 

Zadanie 16. 

Zabieg usuwania owłosienia, w którym wykorzystuje się prąd wysokiej częstotliwości, to 

A. termoliza. 

B. mikroliza. 

C. elektroliza. 

D. laseroterapia. 

Zadanie 17. 

W celu wykonania naświetlania lampą sollux należy posłużyć się urządzeniem generującym promieniowanie  

A. widzialne. 

B. podczerwone. 

C. ultrafioletowe. 

D. rentgenowskie. 

Zadanie 18. 

Zabieg na ciało, którego celem jest usuniecie nadmiaru tkanki tłuszczowej przy użyciu ultradźwięków, to 

A. lipoliza. 

B. kriolipoliza. 

C. endermologia. 

D. elektrostymulacja. 
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Zadanie 19. 

Wykonując zabieg usuwania zmian barwnikowych, w którym energia świetlna pochłaniana jest przez 

fotoakceptor melaninę, należy zastosować aparat do 

A. oxybrazji. 

B. krioterapii. 

C. laseroterapii. 

D. mikrodermabrazji. 

Zadanie 20. 

Klientce, która chce zachować jędrny biust, należy zalecić do pielęgnacji domowej regularne stosowanie 

preparatów zawierających między innymi 

A. świetlik lekarski i skrzyp polny. 

B. żeń-szeń i bluszcz pospolity.  

C. forskolinę i nostrzyk żółty. 

D. teofilinę i aminofilinę. 

Zadanie 21. 

Klientce z rogowaceniem okołomieszkowym ramion należy zalecić do pielęgnacji domowej między innymi 

stosowanie kremu  

A. z witaminami A i E. 

B. z witaminami E i C. 

C. z witaminami D i K. 

D. z witaminami C i K. 

Zadanie 22. 

Które z wymienionych objawów są przeciwwskazaniem do wykonania manicure? 

A. Kruchość i łamliwość płytek paznokciowych. 

B. Porcelanowo-białe plamy w obrębie płytki paznokciowej. 

C. Płytka paznokciowa krucha, łamliwa, o zielonkawym kolorze. 

D. Płytki paznokciowe szerokie, wypukłe, przypominające kształtem szkiełko zegarka. 

Zadanie 23. 

Przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu regenerująco-nawilżającego stóp jest 

A. przebarwienie paznokci. 

B. łamliwość paznokci. 

C. bielactwo paznokci. 

D. grzybica paznokci. 
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Zadanie 24. 

Do usunięcia modzela wskazane jest zastosowanie preparatu między innymi z kwasem 

A. ferulowym i kojowym. 

B. winowym i cytrynowym. 

C. salicylowym i mlekowym. 

D. laktobionowym i jabłkowym. 

Zadanie 25. 

W celu nawilżenia skóry stóp, należy zastosować krem zawierający w swoim składzie między innymi 

A. mocznik i masło shea. 

B. nanosrebro i korę dębu. 

C. lawendę i olejek z rozmarynu. 

D. wyciąg z kasztanowca i arniki. 

Zadanie 26. 

Do wykonania na stopy zabiegu o działaniu antybakteryjnym należy zastosować preparat zawierający 

w swoim składzie między innymi 

A. kamforę i olej z awokado. 

B. glicerynę i olej z wiesiołka. 

C. mocznik i proteiny mleczne. 

D. fitokompleks z szałwii i kory dębu. 

Zadanie 27.  

W celu wykonania masażu poprawiającego funkcjonowanie narządów wewnętrznych, polegającego na 

uciskaniu w odpowiednim rytmie i natężeniu punktów na stopie należy zastosować metodę 

A. ajurwedy. 

B. refleksologii. 

C. endermologii. 

D. kompresoterapii. 

Zadanie 28. 

W celu poprawy wyglądu suchych, zniszczonych płytek oraz skórek okołopaznokciowych zaleca się metodę 

manicure 

A. na ciepło. 

B. tradycyjnego. 

C. biologicznego. 

D. hybrydowego. 

Zadanie 29. 

W celu zmniejszenia zgrubienia i przyciemnienia naskórka na łokciach należy zastosować metodę 

A. oxybrazji. 

B. elektrolizy. 

C. mezoterapii. 

D. elektrostymulacji. 
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Zadanie 30. 

Wysokotemperaturowa sterylizacja narzędzi to sterylizacja 

A. ozonem. 

B. formaldehydem. 

C. tlenkiem etylenu. 

D. parą wodną pod ciśnieniem. 

Zadanie 31. 

W celu odkażenia pilników szklanych należy zastosować dezynfekcję 

A. fizyczną. 

B. termiczną. 

C. chemiczną. 

D. chemiczno-termiczną. 

Zadanie 32.  

Do zmatowienia naturalnej płytki paznokciowej przed założeniem klamer na wrastające paznokcie należy 

zastosować frez 

A. gumowy. 

B. kamienny. 

C. karbidowy. 

D. diamentowy. 

Zadanie 33. 

Klientce z problemem pocących się stóp należy wykonać zabieg o działaniu 

A. nawilżającym. 

B. regenerującym. 

C. normalizującym. 

D. rozgrzewającym. 

Zadanie 34. 

U klientki z rogowaceniem okołomieszkowym ramion należy wykonać zabiegi o działaniu 

A. wybielający. 

B. ujędrniającym. 

C. złuszczającym. 

D. normalizującym. 

Zadanie 35.  

W manicure hybrydowym nałożenie bazy bez uprzedniego zmatowienia i aplikacji primera na płytki 

paznokciowe skutkuje 

A. przedłużoną trwałością lakieru. 

B. zmniejszeniem przyczepności lakieru. 

C. zmianą zabarwienia płytek paznokciowych. 

D. zahamowaniem wzrostu płytek paznokciowych. 
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Zadanie 36. 

Zabieg polegający na wmasowaniu w płytkę paznokcia pasty z witaminami i naniesieniu na nią pudru 

zabezpieczającego to manicure 

A. japoński. 

B. francuski. 

C. tradycyjny. 

D. hybrydowy. 

Zadanie 37. 

Klientce, która chce zniwelować nierówności płytek paznokciowych, należy zaproponować aplikację lakieru 

A. perłowego. 

B. podkładowego. 

C. wypełniającego. 

D. transparentnego. 

Zadanie 38.  

W celu zapobiegania wrastaniu włosów po zabiegu depilacji należy zalecić do stosowania w warunkach 

domowych preparaty 

A. ściągające. 

B. złuszczające. 

C. natłuszczające. 

D. normalizujące. 

Zadanie 39. 

W celu zmniejszenia dolegliwości związanych z nadmiernym poceniem dłoni klientce należy zalecić do 

stosowania w warunkach domowych moczenie ich w naparze 

A. z arniki i bluszczu. 

B. z pokrzywy i szałwii. 

C. z żywokostu i chabra. 

D. z tymianku i mniszka. 

Zadanie 40. 

Osobie z problemem pękających pięt do pielęgnacji stóp w warunkach domowych należy zalecić stosowanie 

A. maści zawierających kamforę. 

B. okładów z ziół zawierających garbniki. 

C. kremów zmiękczających z zawartością srebra. 

D. kąpieli naprzemiennych w ciepłej i zimnej wodzie. 
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