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Ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: 
 

I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 
II. Założenia. 
III. Rysunki poglądowe. 
IV. Plan wykonania fryzury. 
V. Opis przebiegu zabiegów fryzjerskich.  

VI. Wykaz aparatów, narzędzi, przyborów, preparatów i bielizny fryzjerskiej. 
VII. Wykaz zaleceń pielęgnacji włosów. 

VIII. Praca egzaminacyjna, jako całość. 
 
Ad. I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 
 
W większości prac zdający w tytule odnieśli się do zawartości projektu a co za tym 
idzie zawierał on szczegółowe informacje o wykonywanych zabiegach: balejażu, 
strzyżenia włosów i uformowaniu fryzury dziennej. Nieliczni zdający napisali swoje 
tytuły w sposób nietypowy i niezgodny z treścią zadania. W formowaniu tytułu częstą 
praktyką było wspieranie się zapisem polecenia zadania. Takie tytuły często nie 
posiadały wymaganej zwięzłości sformułowania. 
 
Prawidłowo sformułowany tytuł 

 
 
Ad. II. Założenia do realizacji prac 
 
Prawie wszyscy zdający uwzględnili ten element pracy w przygotowanych projektach. 
Założenia do projektu powinny zawierać wynikające z treści zadania i załączonej 
dokumentacji informacje niezbędne do zaplanowania wykonania zamówionego 
zabiegu. Informacje te dotyczyły cech osobniczych klientki, rodzaju i staniu jej 
włosów i skóry głowy oraz rodzaju zamówionych przez klientkę zabiegów i efektu 
końcowego fryzury. Założenia sporządzone były przez zdających w formie opisowej 
lub w formie wykazu. Forma graficzna sporządzonych założeń nie wpływała na 
ocenę.  
 
Założenia do projektu realizacji prac zawierające wszystkie niezbędne informacje 
w formie wykazu 
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Założenia do projektu realizacji prac, zawierający wszystkie niezbędne informacje 
w formie opisu 
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Większość zdających nie miała problemu z poprawnym, przemyślanym zapisem 
założeń. Prace zawierały wszystkie lub większość informacji o klientce, stanie jej 
włosów i skóry głowy. Najwięcej problemów mieli zdający ze sformułowaniem 
dotyczących rodzaju zabiegów, które miały być wykonane. Zdarzały się błędy 
wynikające z braku umiejętności czytania ze zrozumieniem bądź nawyku czytania 
chaotycznego. Jako przykład może tu posłużyć zawarta w treści zadania informacja 
o kolorze oczu klientki. Z treści jasno wynikało, iż ma ona oczy niebieskoszare. 
U sporej części zdających w założeniach można było wyczytać, że klientka ma oczy 
koloru niebieskiego. Nieliczne prace były tak skonstruowane, że założenia nie były 
wyeksponowane na początku.  
Ad. III. Rysunki poglądowe 
 
W tej części pracy zdający powinni sporządzić rysunek fryzury dziennej zgodnej 
z życzeniem klientki oraz rysunek poglądowy zabiegu. Rysunek powinien 
uwzględniać długość włosów, asymetrię i kontur zewnętrzny. Najwyżej oceniane 
rysunki przedstawiały fryzurę z asymetryczną grzywką, zaznaczoną linię karku, która 
zgodnie z treścią zadania przedstawiała takie skrócenie włosów klientki do linii karku 
z zachowaniem konturu zewnętrznego wydłużającego się ku linii brody, aby włosy 
z tyłu głowy były nieznacznie krótsze niż na bokach głowy.  
 
Poprawne rysunki poglądowe fryzury 
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Poprawne rysunki poglądowe zabiegu strzyżenia z oznaczenie pasma pamięci, 
podziału włosów na sekcje i separacje, oznaczeniem strzyżenia konturu 
zewnętrznego fryzury oraz strzyżenia asymetrycznej grzywki 
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Ad. IV. Plan wykonania fryzury 
 
Z treści zadania wyraźnie wynikało, że należy napisać plan wykonania usługi 
fryzjerskiej. Zdający, którzy nie pominęli tego elementu projektu wywiązali się z niego 
poprawnie. W przygotowanych planach zawarte były wszystkie główne etapy 
doprowadzające do uzyskania efektu końcowego oczekiwanego przez klientkę. 
Niektórzy zdający za plan realizacji zadania przyjęli opis realizacji poszczególnych 
zabiegów, co było błędnym podejściem.  
 
Poprawne rozwiązanie – Przykład 1 
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Poprawne rozwiązanie – Przykład 2 

 

 
 

Ad. V. Opis przebiegu zabiegów fryzjerskich 
 
Ten element pracy egzaminacyjnej powinien zawierać technologiczne opisy 
przebiegu zabiegów koloryzacji, strzyżenia oraz formowania fryzury. Nieliczne opisy 
zawierały dodatkowo informacje o wykonaniu czynności wstępnych. Poniżej przykład 
opisu przebiegu zabiegu koloryzacji i zabiegu strzyżenia z uwzględnieniem czynności 
wstępnych. 
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Opis przebiegu zabiegów fryzjerskich był przygotowany w bardzo zróżnicowany 
sposób: jako typowy opis lub w punktach z krótkim ich rozwinięciem, czasami 
wzbogacony dodatkowymi rysunkami i ich opisem. 
 
Opis przebiegu zabiegu koloryzacji w większości prac był poprawny 
i wyczerpujący. Poniżej przykład kompletnego opisu zabiegu koloryzacji. 
 

 
 
W nielicznych pracach pominięto czynności dobrania szamponu i neutralizatora do 
włosów po zabiegu koloryzacji a także zabezpieczenia skóry głowy przed 
rozpoczęciem balejażu. 
 
Opis przebiegu zabiegu strzyżenia w większości prac był poprawny 
i wyczerpujący. Poniżej obszerny fragment opis zabiegu przygotowany w formie 
wykazu rozszerzonego krótkimi opisami sposobu wykonania czynności. 
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Poniżej fragment opisu zabiegu strzyżenia wzbogaconego dodatkowymi rysunkami 
poglądowymi wykonania zabiegu. 
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Opis przebiegu zabiegu formowania fryzury w większości prac był poprawny 
i wyczerpujący. Poniżej przykład kompletnego opisu. 
 

 
 
Najczęściej popełnianym przez zdających błędem w opisie zabiegu modelowania 
i formowania fryzury była nieumiejętność połączenia metody na mokro i na sucho. 
Często opis działań świadczył o zastosowaniu tych metod, ale brakowało zdającym 
umiejętności profesjonalnego nazwania czynności. W nielicznych pracach na 
zakończenie opisu przebiegu zabiegów zdający dodatkowo zamieszczali jeszcze raz 
informacje dotyczące technik i metod wykorzystywanych podczas wykonywania 
zaplanowanych przez nich zabiegów. Takie dodatkowe umieszczenie informacji nie 
było konieczne, ale stanowiło uzupełnienie opisu i gwarantowało ich wymaganą 
obecność w tym elemencie pracy egzaminacyjnych (Opis przebiegu zabiegów 
fryzjerskich). 
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Równie nieliczne były prace, w których zdający pamiętali o czynnościach końcowych. 
Poniżej przykład takiego zapisu umieszczonego na zakończenie opisów zabiegów. 
 

 
 
Ad. VI. Wykaz sprzętu i materiałów do zabiegów 
 
W tym elemencie pracy zdający powinni opracować wykaz sprzętu i materiałów 
niezbędnych do wykonania koloryzacji, strzyżenia i formowania fryzury (wykonanie 
usługi fryzjerskiej). 
 
Poprawny wykaz 

 
 
W pracach zdających wykazy były umieszczane często na początku projektu, na 
samym końcu, były przed lub po każdym z opisywanych zabiegów. Wszystkie te 
graficzne rozwiązania były oceniane, jako poprawne a ich ocena punktowa zależała 
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wyłącznie od przygotowanej przez zdającego zawartości merytorycznej wykazu. 
Zdający w zasadzie nie mieli problemu z opracowaniem kompletnych wykazów 
materiałów i sprzętu. Zdarzały się jednak prace egzaminacyjne, w których zapomnieli 
uwzględnić w wykazie: kremu do zabezpieczenia konturów twarzy, preparatu do 
usuwania farby ze skóry, preparatu do dezynfekcji i środkach ochrony osobistej 
fryzjera.  
 
Ad. VII. Zalecenia do pielęgnacji włosów w warunkach domowych 
 
W większości zdający nie mieli problemu z opracowaniem zaleceń do pielęgnacji 
włosów w warunkach domowych. Poniżej przykład zaleceń przygotowanych przez 
zdającego dla klientki, który zawiera potrzebne informacje na temat sposobu 
postępowania i rodzaju polecanych kosmetyków fryzjerskich do pielęgnacji włosów 
w domu. 
 

 
 
Zdarzały się jednak prace, w których zaproponowany szampon lub odżywka nie były 
odpowiednio dostosowane do włosów, które właśnie przeszły zabieg koloryzacji. 
Zdający do pielęgnacji w warunkach domowych błędnie proponowali środki 
nawilżające i odżywiające. 
 
Ad. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 
 
Większość prac była uporządkowana, prace spełniały wymogi merytoryczne oraz 
terminologiczne, były przygotowane estetycznie i przejrzyście np. numerowanie 
poszczególne elementy prac, opatrywanie tytułami. Zdarzyły się jednak takie prace, 
które napisane były nieczytelne i chaotyczne. Niestety były i takie prace, w których 
zdający posługiwali się niewłaściwą terminologią zawodowa. W licznych pracach 
rysunki poglądowe były wykonane niestarannie. Wiele było rysunków bardzo 
niewielkich rozmiarów, przez co nieczytelnych. W rysunkach brakowało odnośników 
do zamieszczonych opisów, co pogarszało ich jakość. 


