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Zawod: technik ustug fryzjerskich 
symbol cyfrowy: 51 4[02] 

Etap pisemny egzaminu obejmuje: 

CzqscI-zakres wiadomosci i umiejetnosci wtasciwych dla kwalifikacji 
w zawodzie 

Absolwent powinien umiec: 

Czytac ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisow, instrukcji, 
rysunkow, szkicow, wykresow, dokumentacji technicznych i technologicznych, 
a w szczegolnosci: 
1.1. rozpoznawac stan wtosow i skory gtowy oraz inne wtasciwosci osoby obstugiwanej; 
1.2. rozrozniac zabiegi pielegnacyjne wtosow i skory gtowy wchodzqce w zakres ustug fryzjerskich; 
1.3. rozroiniac technologie wykonywania zabiegow fryzjerskich; 
1.4. rozrozniac sktadniki biologicznie czynne kosmetykow fryzjerskich w powiqzaniu 

z ich dziataniem na wtosy i skore gtowy; 
1.5. rozroiniac zmiany struktury wtosow zachodzqce podczas procesow chemicznych 

w poszczegolnych zabiegach fryzjerskich; 
1.6. rozpoznawac narzedzia, przybory, urzqdzenia stanowiqce wyposazenie stanowiska roboczego 

i zaktadu; 
1.7. rozroiniac rodzaje projektowania i planowania fryzur; 
1.8. wykorzystywac rysunki i opisy technologiczne przedstawiane w literaturze zawodowej 

do projektowania fryzur; 
1.9. stosowac terminologie z zakresu fryzjerstwa. 

2. Przetwarzac dane liczbowe i operacyjne, a w szczegolnosci: 
2.1. dobierac zabiegi fryzjerskie do stanu wtosow i skory gtowy oraz innych wtaSciwoSci osoby 

obstugiwanej; 
2.2. dobierac narzqdzia, przybory i urzqdzenia do rodzaju i technologii wykonywanych zabiegow 

fryzjerskich; 
2.3. wskazywac kosmetyki odpowiednie do stanu wtosow i skory gtowy oraz rodzajow zabiegow 

pielqgnacyjnych; 
2.4. interpretowac rysunki i opisy technologiczne przedstawiajqce techniki i metody wykonywania 

zabiegdw fryzjerskich; 
2.5. wskazywac metody sterylizacji narzedzi i srodki do dezynfekcji; 
2.6. stosowaC informacje o nowych technologiach wykonywania zabiegow fryzjerskich. 

Bezpiecznie wykonywac zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczenstwa 
ihigieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska, 
a w szczegolnos ci: 
3.1. stosowac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony 

srodowiska obowiqzujqce w zaktadzie ustug fryzjerskich; 
3.2. wskazywac zagrozenia wystqpujqce podczas wykonywania ustug fryzjerskich; 
3.3. wskazywac sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu podczas wykonywania 

ustug fryzjerskich. 

Czesc II - zakres wiadomosci i umiejqtnosci zwiqzanych z zatrudnieniem 
i dziatalnosciq gospodarczq 

Absolwent powinien umiec: 

1. Czytac ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisow, instrukcji, tabel, 
wykresow, a w szczegolnosci: 
1 .I. rozroiniac podstawowe pojqcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa 

pracy, prawa podatkowego i przepisow regulujqcych podejmowanie i wykonywanie dziatalnosci 
gospodarczej; 
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1.2. rozrozniac dokumenty zwiqzane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem 
dziatalnosci gospodarczej; 

1.3. identyfikowac i analizowac informacje dotyczqce wymagan i uprawnien pracownika, 
pracodawcy, bezrobotnego i klienta. 

2. Przetwarzac dane liczbowe i operacyjne, a w szczegolnosci: 
2.1. analizowad informacje zwiqzane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy 

i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej; 
2.2. sporzqdzac dokumenty zwiqzane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem 

i wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej; 
2.3. rozroiniac skutki wynikajqce z nawiqzania i rozwiqzania stosunku pracy. 

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie okreslonego zadania 
egzaminacyjnego wynikajqcego z zadania o tresci ogolnej: 

Opracowanie projektu realizacji i wykonanie prac obejmujqcych strzyzenie, 
farbowanie trwate oraz wykonanie fryzury zgodnie z aktualnq liniq mody 
na podstawie wzoru i dokumentacji z uwzglednieniem diagnozy fryzjerskiej. 

Absolwent powinien umiec: 

Przeprowadzac diagnoze stanu wtosow i skory gtowy oraz innych wtasciwosci modelki 
lub modela. 
Wykonywac projekt fryzury spetniajqcy wymagania przeprowadzenia zabiegow fryzjerskich: 
strzyzenia, farbowania trwatego i formowania fryzury technikq ondulacji wodnej zgodnie 
z aktualnq liniq mody z uwzglednieniem wynikow diagnozy, oczekiwati klienta lub klientki. 
Wykonywad projekt przebiegu zabiegow fryzjerskich wraz z opisami technologicznymi 
zabiegow i rysunkami poglqdowymi. 
Dobierac materiaty do rodzajow zabiegow fryzjerskich. 
Dobierac technologie, metody i techniki wykonania zabiegow fryzjerskich. 
Dobierac narzqdzia, przyrzqdy i przybory niezbqdne do wykonania zabiegow fryzjerskich. 
Wykonywac strzyzenie, farbowanie trwate i uformowanie fryzury technikq ondulacji wodnej 
zgodnie z brojektem fryzury w zaprojektowanej kolejnosci. 
Wykonywac zabieg stylingu fryzury. 
Przeprowadzac analizq i oceniac jakosc wykonanych zabiegow w odniesieniu do diagnozy 
stanu wtosow i skory gtowy oraz innych wtasciwosci modelki (modela) i projektu fryzury. 
Opracowywac wskazania do pielqgnacji wtosow w warunkach domowych. 

Niezbqdne wyposaienie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego: 

Stanowisko komputerowe: komputer podtqczony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: 
pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), pakiet do komputerowego 
wspomagania usiug fryzjerskich. Stanowisko do mycia gtowy. Aparat do suszenia wtosow. Suszarka do 
wtosow. Stanowisko do strzyzenia, farbowania i wykonania fryzury. Narzqdzia, przyrzqdy i przybory do 
strzyzenia, farbowania i wykonania fryzury. Materiaty do strzyzenia, farbowania trwatego, ondulacji 
wodnej i formowania fryzury, stylingu. Urzqdzenia i materiaty do sterylizacji i dezynfekcji. Modelka lub 
model. lnstrukcje obstugi aparatow i przyrzqdow. ~ r o d k i  ochrony indywidualnej. Pojemnik na odpady. 
Apteczka. 




