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Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami 
Technik usług kosmetycznych 514[03] 

 
Zadanie egzaminacyjne 
 

Do gabinetu kosmetycznego zgłosiła się 26-letnia kobieta. W związku ze 
zbliżającym się ślubem poprosiła o zabieg pielęgnacyjny dłoni oraz 
odpowiednie na tę okazję zdobienie paznokci. Klientka pracuje w laboratorium 
medycznym. Skóra jej dłoni jest sucha, łuszcząca się, zniszczona częstym 
myciem silnymi preparatami antybakteryjnymi. Paznokcie klientki są średnio 
długie, lekko wystające poza opuszki palców, pomalowane lakierem 
bezbarwnym, łamliwe, bez zmienionego koloru. 

Opracuj projekt realizacji praz związanych z wykonaniem zabiegów: 
pielęgnacyjnego dłoni i upiększającego paznokcie klientki. Przedstaw 
propozycje różnej stylizacji paznokci przy użyciu lakierów białego i różowego. 
 
 
Projekt realizacji prac powinien zawierać: 

1. Tytuł. 
2. Założenia (dane do projektu realizacji prac) wynikające z treści zadania. 
3. Diagnozę stanu skóry dłoni i paznokci. 
4. Wykaz wskazań i przeciwwskazań do zabiegu. 
5. Wykaz środków i preparatów kosmetycznych niezbędnych do wykonania 

zadania. 
6. Wykaz aparatury, sprzętu i przyborów niezbędnych do wykonania 

zabiegów. 
7. Metodykę wykonania zabiegów: pielęgnacyjnego i upiększającego dłoni 

obejmującą: 
a) przygotowanie stanowiska pracy, 
b) wykaz prac wchodzących w skład proponowanego zabiegu  

z uwzględnieniem ich kolejności, 
c) opis sposobów realizacji określonych w wykazie prac oraz 

czynności wraz z opisem technik wykonania z zachowaniem 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

d) ocenę efektów wykonanych zabiegów, 
e) czynności końcowe na stanowisku.  

8. Zalecenia dla klientki dotyczące pielęgnacji skóry dłoni i paznokci  
w warunkach domowych z propozycją preparatów kosmetycznych do 
stosowania. 

9. Propozycje stylizacji paznokci z okazji ślubu przedstawione na rysunkach 
zamieszczonych w KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ (do 
wykonania rysunków użyj ołówka). 

Do opracowania projektu realizacji prac wykorzystaj: 
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Wykaz środków i preparatów kosmetycznych w gabinecie – Załącznik 1 
Wykaz aparatury, sprzętu i przyborów kosmetycznych w gabinecie – Załącznik 2 
 
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut. 
 

Załącznik 1 
Wykaz środków i preparatów kosmetycznych w gabinecie 
 
 - peeling gruboziarnisty, 
 - peeling drobnoziarnisty, 
 - krem odżywczy do rąk, 
 - serum odżywcze do dłoni, 
 - parafina, 
 - lakier biały do paznokci, 
 - lakier różowy do paznokci, 
 - odżywka do paznokci, 
 - utwardzacz do lakieru, 
 - spirytus salicylowy, 
 - 3% woda utleniona, 
 - preparat złuszczający do skórek, 
 - środek zmiękczający do moczenia paznokci, 
 - zmywacz do paznokci, 
 - środek do dezynfekcji narzędzi, 
 - środek do dezynfekcji rąk, 
 - oliwka do skórek i paznokci. 

Załącznik 2 
Wykaz aparatury, sprzętu i przyborów kosmetycznych 
 
 - gilotyna, 
 - pilniczek gruboziarnisty, 
 - pilniczek drobnoziarnisty, 
 - patyczek z drzewa różanego, 
 - polerka do paznokci, 
 - cęgi do paznokci, 
 - cążki do skórek, 
 - cążki kątowe, 
 - rękawiczki foliowe, 
 - rękawiczki frotowe, 
 - wata, 
 - lignina, 
 - chusteczki kosmetyczne, 
 - ręczniki kosmetyczne jednorazowe, 
 - miseczki do moczenia rąk i paznokci, 
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 - stolik z podpórką na rękę, 
 - aparat do parafiny, 
 - wapozon, 
 - galwan, 
 - lampka oświetleniowa, 
 - lampa bezcieniowa z lupą, 
 - sterylizator do narzędzi, 
 - wanienka do dezynfekcji narzędzi. 
 
 
Oceniane były następujące elementy pracy egzaminacyjnej: 

I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 
II. Założenia. 
III. Diagnoza oraz wykaz wskazań i przeciwwskazań do zabiegów. 
IV. Wykaz potrzebnych preparatów i środków kosmetycznych oraz 

sprzętu, aparatury i przyborów. 
V. Metodyka wykonania zabiegów: pielęgnacyjnego i upiększającego 

dłoni obejmująca: 
a) przygotowanie stanowiska pracy, 
b) wykaz prac wchodzących w skład proponowanego zabiegu, 
c) opis sposobu realizacji określonych prac wraz z opisem technik, 
d) ocena efektów wykonanych zabiegów, 
e) czynności końcowe 

VI. Zalecenia dla klientki dotyczące pielęgnacji skóry dłoni i paznokci w 
warunkach domowych z propozycją preparatów kosmetycznych do 
stosowania w domu. 

VII. Propozycje stylizacji paznokci z okazji ślubu. 
VIII. Ocena ogólna pracy egzaminacyjnej. 
 
 
 
I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 
 
Większość zdających sformułowała tytuł w sposób prawidłowy, zgodny z 

wymaganiami zawartymi w schemacie oceniania pracy egzaminacyjnej. 
Tytuł zawierał informacje o rodzaju wykonywanych zabiegów, co  pozwoliło na  
przyznanie maksymalnej ilości punktów np. 
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lub 

 

 
 

Nieliczni zdający przepisali w tytule część założeń wynikających z treści 
zadania i otrzymywali zgodnie z zasadami punktowania mniejszą ilość punktów 
za ten element pracy.  

 
 
 

Zdarzały się prace egzaminacyjne o tytułach niepełnych, w których brakowało 
m.in. informacji o rodzajach zabiegów, np.: 

 
lub 
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II. Założenia (dane do projektu realizacji prac) wynikające z treści 
zadania. 

 
Większość zdających nie miała problemu z poprawnym, przemyślanym 

zapisem założeń. W większości prace zawierały wszystkie lub większość 
informacji o klientce, stanie jej skóry dłoni i paznokci oraz okazji, na którą ma 
być wykonane zdobienie paznokci. 

 

 
lub 
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Niektórzy zdający sporządzili założenia lakonicznie, podając niewiele 
informacji, np. w przytoczonych fragmentach zabrakło informacji o cechach 
skóry dłoni i paznokci klientki, a także okazji, na którą ma być wykonane 
zdobienie paznokci. 

 
 
lub

 
III. Diagnoza oraz wykaz wskazań i przeciwwskazań do zabiegów. 
 

Większość zdających nie miała problemu z opisaniem diagnozy skóry 
dłoni i paznokci klientki. 
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Część zdających diagnozę skóry i paznokci podawała jako założenia lub 
przepisywała treść zawartą w założeniach zadania egzaminacyjnego. 

 
 
Wykaz wskazań do zaplanowanego zabiegu. 

Większość zdających prawidłowo określała wskazania do zabiegów na 
dłonie. 

 
 

 
 
Nieliczni  zdający podali wskazania w sposób bardzo skrótowy lub nie 

zawsze poprawnie np. 
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lub 

 
Były też prace, w których zdający odnieśli się tylko do skóry dłoni lub tylko 
paznokci, co nie pozwoliło na przyznanie maksymalnej ilości punktów. 

 
 
Wykaz przeciwwskazań do zaplanowanego zabiegu. 

Większość zdających nie miała problemu z podaniem przeciwwskazań do 
zabiegu np.: 
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Niektórzy zdający podawali przeciwwskazania zbyt ogólnie np. choroby 
skóry, choroby paznokci, nie przytaczając przykładów takich chorób. Nie 
pozwoliło to na przyznanie punktów. 

 
IV. Wykaz potrzebnych preparatów i środków kosmetycznych oraz 

sprzętu, aparatury i przyborów. 
 

Zdający nie mieli problemów z wybraniem odpowiednich preparatów, 
środków kosmetycznych, sprzętu, aparatury i przyborów potrzebnych do 
wykonania zabiegu spośród wymienionych w załącznikach 1 i 2. 
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W związku z tym, iż klientce można było wykonać manicure na dwa 

sposoby: manicure tradycyjny lub manicure biologiczny, brak w wykazie ciążek 
do skórek czy środka do moczenia paznokci nie powodował utraty punktów, 
jeśli pojawiły się w nim patyczek z drzewa różanego i preparat złuszczający do 
skórek. Osoby, które podały preparaty, przybory i sprzęt dzięki którym można 
było wykonać oba rodzaje manicure nie otrzymywały za to dodatkowych 
punktów. 
 
V. Metodyka wykonania zabiegów: pielęgnacyjnego i upiększającego dłoni 

powinna obejmować: 
 

a) Przygotowanie stanowiska pracy 
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albo 

 
 


