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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Oznaczenie arkusza: AU.62-01-20.01-SG
Oznaczenie kwalifikacji: AU.62
Numer zadania: 01
Wersja arkusza: SG
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Wypełnia egzaminator
–

Kod ośrodka

Numer PESEL zdającego*

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Rok

:

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


Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.



Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.



Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.



Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności
o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.
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Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
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Rezultat 1: Karta klienta
Zapisane (niekoniecznie w identycznym brzmieniu, pod warunkiem poprawności merytorycznej)
1 Diagnoza skóry ud: pofałdowana z widocznymi guzkami i zagłębieniami, chłodna, blada/o lekko sinawym zabar wieniu
2 Stopień/postać/nazwa cellulitu: III/zaawansowany/obr zękowa/lipidowy
3 Nazwa (rodzaj) zabiegu: antycellulitowo-wyszczuplający
4

Dodatkowe informacje o kliencie/klientce: nadwaga/wzr ost 164 i waga 75, pr acuje w pozycji siedzącej/nie upr awia spor tu,
uczulona na arnikę i olej kokosowy, źle znosi zabiegi typu body wrapping

5 Cele zabiegu: wyszczuplenie/wymodelowanie/zmniejszenie/r edukcja cellulitu/tkanki tłuszczowej/popr awa kr ążenia kr wi i limfy
Przeciwwskazania do zabiegu: żylaki, wenektazje, zapalenie żył, niewydolność kr ążenia, stany r opne skór y kończyn dolnych, stany
zakaźne skóry kończyn dolnych, podwyższona temperatura, ciąża, karmienie piersią, przerwanie ciągłości skóry nóg, świeże rany, świeże
6 blizny, owrzodzenie podudzi, alergia/uczulenia na preparaty/składniki kosmetyków użyte w zabiegu, skłonność do zakrzepów, ostra
niewydolność nerek, choroby nowotworowe, powiększone węzły chłonne, klaustrofobia
Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisane są co najmniej 4 przeciwwskazania
Preparaty kosmetyczne zalecane do pielęgnacji domowej: peeling ziar nisty/scr ub, żele/kr emy/balsamy/pr epar aty antycellulitowe,
7 wyszczuplające, modelujące, poprawiające krążenie
Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisane są co najmniej 2 preparaty
Zalecenia dotyczące diety i trybu życia: dieta niskokalor yczna/śr ódziemnomor ska/war zywno-owocowa, picie przynajmniej 1,5-2,5 l
wody/dzień, uprawianie sportów, codzienna gimnastyka, aktywny tryb życia, unikanie/ograniczenie używek/papierosów/alkoholu,
8
ograniczenie spożywania kawy/herbaty, unikanie sytuacji stresowych, naprzemienne ciepłe i zimne natryski
Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisane są co najmniej 3 zalecenia
9 Składniki aktywne w preparatach do pielęgnacji ciała - zaznaczone wyłącznie: kofeina, teofilina, L-karnityna
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Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił

Numer
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Rezultat 2: Stanowisko pracy przygotowane do wykonania zabiegu
Uwaga. Egzaminator może ocenić w trakcie Przebiegu 1.
Na stoliku pomocniczym znajdują się:
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1

prześcieradło jednorazowe
Uwaga. Kryterium należy uznać za spełnione również, jeżeli prześcieradło rozłożone jest na stoliku do manicure/fotelu zabiegowym

2 chusta zabiegowa, ręczniki papierowe
3 miska
4 peeling solny z dodatkiem alg (brak peelingu cukrowego z olejkiem z arniki i/lub peelingu kawowego z olejem kokosowym)
5 serum z kompleksem wyszczuplającym (brak serum z kompleksem ujędrniającym i/lub serum z kompleksem z drenującym z arniką)
6 maska Guam (brak koncentratu ujędrniającego i/lub maski kremowej z arniką górską i miłorzębem japońskim )
7 płat foliowy (folia malarska) (brak bandaża i/lub folii stretch)
8

balsam antycellulitowo-wyszczuplający z alg (brak balsamu antycellulitowo-ujędrniającego i/lub balsamu antycellulitowo-drenującego
z arniką)

9 preparat do dezynfekcji skóry, preparat do dezynfekcji narzędzi i powierzchni
Rezultat 3: Stanowisko pracy po zakończeniu pracy
Uwaga. Egzaminator oceniania po ocenie przebiegu i zakończeniu wszystkich prac przez zdającego)
1 zużyte środki higieniczne umieszczone w koszu na odpady komunalne
2 użyte przybory oczyszczone
3 przybory i niezużyte preparaty umieszczone w pudełku z napisem MAGAZYN
4 stolik do manicure/fotel zabiegowy pozostawiony oczyszczony
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Przebieg 1: Wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego
Zdający
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1 obejrzał skórę ud z wykorzystaniem lampy lupy

2 nałożył peeling na fantom dłońmi lub pędzlem, masował ruchami rozcierania/kolistymi/głaskania
3 zmył peeling z fantomu
4 osuszył fantom
5 nałożył dłońmi/pędzlem na fantom serum i rozprowadził ruchami rozcierania/głaskania
6 nałożył maskę na fantom dłońmi/pędzlem
7 zabezpieczył/nakrył folią fantom
8 zmył maskę z fantomu, osuszył fantom
9 zaaplikował na fantom balsam

Egzaminator …………………………………………………………………………….
imię i nazwisko

..........................................................................
data i czytelny podpis
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