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Zawod: technik ustug kosmetycznych 
symbol cyfrowy: 51 4[03] 

Etap pisemny egzaminu obejmuje: 

Czqscl-zakres wiadomosci i umiejqtnosci wZasciwych dla kwalifikacji 
w zawodzie 

Absolwent powinien umiec: 

Czytac ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisow, instrukcji, 
rysunkow, szkicow, dokumentacji technicznych i technologicznych, 
a w szczegolnosci: 
1 . I .  rozpoznawac rodzaj skory i wtosow oraz ich stany chorobowe; 
1.2. rozrozniac rodzaje zabiegow kosmetycznych w zakresie kosmetyki pielqgnacyjnej, leczniczej 

i upiqkszajqcej; 
1.3. rozrozniac procesy technologiczne zabiegow kosmetycznych; 
1.4. rozrozniac sktadniki biologicznie czynne kosmetykow w powiqzaniu z ich dziaianiem na skorq; 
1.5. rozpoznawac narzqdzia, przybory, aparaty stanowiqce wyposazenie gabinetu kosmetycznego; 
1.6. rozrozniac metody sterylizacji narzqdzi i srodki do dezynfekcji; 
1.7. stosowac nazwy, pojqcia, okreslenia z zakresu kosmetyki. 

Przetwarzac dane liczbowe i operacyjne, a w szczegolnosci: 
2.1. dobierac zabiegi kosmetyczne do rodzaju i stanu skory; 
2.2. dobierac narzqdzia i aparaty do rodzaju wykonywanych zabiegow kosmetycznych; 
2.3. wskazywac preparaty kosmetyczne do rodzajow zabiegow kosmetycznych oraz stanu skory; 
2.4. wskazywac metody i techniki wykonywania zabiegow kosmetycznych; 
2.5. szacowac koszty zuzycia materiatow, wykonania zabiegow kosmetycznych i ustug 

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

srodowiska obowiqzujqce w gabinecie ustug kosmetycznych; 
3.2. wskazywac zagrozenia wystqpujqce podczas wykonywania ustug kosmetycznych; 
3.3. wskazywac metody ochrony przed zakazeniem; 
3.4. wskazywac sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu podczas wykonywania 

ustug kosmetycznych. 

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

Absolwent powinien umiec: 

1. Czytac ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisbw, instrukcji, tabel, 
wykresow, a w szczegolno~ci: 
1.1. rozrozniac podstawowe pojqcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa 

pracy, prawa podatkowego i przepisow regulujqcych podejmowanie i wykonywanie dziatalnosci 
gospodarczej; 

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. 
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2. Przetwarzac dane liczbowe i operacyjne, a w szczegolnosci: 
2.1. analizowac 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. rozrozniac 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 z zakresu przeprowadzania 
zabiegow pielqgnacyjnych i upiqkszajqcych ciata lub jego czqsci 
z uwzglednieniem rodzaju, stanu i potrzeb danej skory. 

Absolwent powinien umiec: 

Przeprowadzak diagnoze stanu skory ciata i jego czesci modelki i modela. 
Opracowywac na podstawie wynikow diagnozy wskazania i przeciwwskazania 
do wykonywania zabiegow pielegnacyjnych i upiqkszajqcych. 
Dobierac rodzaje zabiegow do rodzaju skory i jej stanu z uwzglednieniem wskazan 
i przeciwwskazan. 
Dobierac preparaty kosmetyczne do rodzajow zabiegow kosmetycznych. 
Dobierac aparaty i urzqdzenia kosmetyczne do zabiegow z uwzglqdnieniem wskazan 
i przeciwwskazan. 
Opracowywac plany czynnosci dla przeprowadzanych zabiegow pielegnacyjnych 
i upiqkszajqcych z uwzglednieniem kolejnosci technologicznej. 
Wykonywac zabiegi pielqgnacyjne i upiqkszajqce dla ciata lub jego czqsci z zastosowaniem 
preparatow i aparatow kosmetycznych odpowiednie dla rodzaju skory, jej stanu i potrzeb. 
Stosowac obowiqzujqce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy sanitarne 
podczas wykonywania zabiegow kosmetycznych. 
Przeprowadzak analize i oceniac jakosc wykonanych zabiegow w odniesieniu do diagnozy. 
Opracowywac wskazania do pielegnacji ciata w warunkach domowych. 

Niezbedne 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 ustug kosmetycznych. Stanowisko do zabiegow kosmetycznych: fotel zabiegowy, stolik 
podrqczny, szafka na kosrnetyki, stolik z petnq aparaturq (aparat do jonoforezy, aparat do nawilzania 
skory, galwan, darsonwal); lampa bezcieniowa. Sterylizator do narzqdzi. Umywalka z biezqcq cieptq i 
zimnq wodq. Preparaty kosmetyczne do zabiegow pielqgnacyjnych i upiqkszajqcych. Stanowisko do 
wykonywania pedicure i manicure: stolik do wykonywania manicure, szafka na narzqdzia i preparaty 
kosmetyczne, brodzik z bieiqcq cieptq i zimnq wodq do pedicure, podnoiek do oparcia nogi klienta, dwa 
fotele obrotowe. Narzqdzia do wykonywania manicure i pedicure. Preparaty kosmetyczne do manicure 
i pedicure. 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. 




