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Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami 
Technik usług fryzjerskich 514[02] 
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Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego w zawodzie technik usług fryzjerskich  
polegało na opracowaniu projektu realizacji prac obejmujących dobranie i wykonanie 
w profesjonalnie wyposażonym salonie fryzjerskim fryzury dziennej zgodnej  
z życzeniem klientki oraz zaproponowanie zaleceń do pielęgnacji włosów  
w warunkach domowych. 
 
W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie. 
 
I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 
II. Założenia  
III. Rysunek fryzury dziennej asymetrycznej 
IV. Rysunki poglądowe koloryzacji i strzyżenia  
V. Opisy przebiegu zabiegów fryzjerskich koloryzacji, strzyżenia i formowania 
VI. Wykaz sprzętu i materiałów do zabiegów  
VII. Wykaz zaleceń do pielęgnacji włosów 
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 
 
Ad I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 
W większości prac tytuł odnosił się do zawartości projektu i zawierał informacje  
o rodzaju wykonywanych zabiegów: strzyżenie, koloryzacja, formowanie oraz  
o rodzaju fryzury – fryzura dzienna. 
Poniżej zamieszczono dwa przykłady tytułów prac egzaminacyjnych odnoszących się 
do opracowywanego projektu realizacji prac. 
 
Przykład 1 

 
Przykład 2 

 
 
W nielicznych pracach egzaminacyjnych tytuły były sformułowane nietypowo, np.: 
„Blask miedzi i lekkość motyla” „Miedziana asymetria”. 
 
Ad II. Założenia  
Założenia w większości prac zawierały wszystkie dane, wynikające z treści zadania, 
a więc informacje o cechach osobniczych klientki, rodzaju i stanie jej włosów oraz 
skóry głowy, a także rodzaju zamówionych przez klientkę zabiegów i fryzury.  
Założenia sporządzane były przez zdających w formie wykazu lub w formie opisowej.  
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Przykład 1 – założenia opracowane w formie wykazu, w których zdający wybrał  
z treści zadania wszystkie istotne dla opracowania projektu informacje: 
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Przykład 2 – założenia opracowane w formie opisowej.  

 
 
Ad III. Rysunek fryzury dziennej asymetrycznej 
 
W tym elemencie pracy zdający miał za zadanie sporządzić rysunek poglądowy 
zaplanowanego efektu końcowego strzyżenia i formowania włosów klientki, 
spełniającego jej oczekiwania. Z rysunku powinno wynikać, że jest to fryzura 
dzienna, z grzywką opadającą na jeden bok, korygująca trójkątny kształt twarzy 
klientki, możliwe jest wykonanie fryzury przez klientkę w warunkach domowych oraz, 
że zastosowano strzyżenie zamówione przez klientkę. 
Rysunek był sporządzany przez zdających na szablonie zamieszczonym w Karcie 
pracy egzaminacyjnej. 
Poniżej zamieszczono dwa poprawne przykłady fryzur zaproponowanych przez 
zdających. 
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Przykład 1. 
 

Przykład 2. 
 

We wszystkich pracach na rysunkach była zaznaczana grzywka opadająca na jeden 
bok. Natomiast nie wszystkie fryzury zaproponowane przez zdających korygowały 
trójkątny kształt twarzy klientki.  
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Ad IV. Rysunki poglądowe koloryzacji i strzyżenia  
 
Na rysunku poglądowym koloryzacji powinna być oznaczona kolejność nakładania 
preparatu koloryzującego na partie włosów. 
Przykładowe rysunki poglądowe wykonane przez zdających. 
 
Przykład 1 

Przykład 2 
 

 
 
 
 
 
 



9 

Rysunki poglądowe strzyżenia sporządzone na szablonach powinny zawierać 
oznaczenie pasma pamięci i podziału na sekcje do strzyżenia. 
Większość zdających wykonała rysunki prawidłowo stosując przy tym różne sposoby 
oznaczeń. 
 
Przykład 1. 
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Przykład 2. 
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Ad V. Opisy przebiegu zabiegów fryzjerskich koloryzacji, strzyżenia  
i formowania  

W opisie zabiegu koloryzacji zdający powinien uwzględnić następujące czynności: 
zabezpieczenie odzieży i konturów twarzy modelki przed zabiegiem koloryzacji, 
zabezpieczenie fryzjera środkami ochrony indywidualnej, przygotowanie preparatu 
do koloryzacji zgodnie z instrukcją, nałożenie preparatu do koloryzacji zgodnie 
z instrukcją na niemyte włosy, zaczynając od odrostów, kontrola czasu działania 
preparatu do koloryzacji, umycie włosów i skóry głowy odpowiednim szamponem 
oraz neutralizacja przez zastosowanie neutralizatora lub odżywki. 
 
Przykład opisu zabiegów koloryzacji sporządzanego poprawnie przez większość 
zdających. 
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Nieliczni zdający w opisach nie uwzględniali wymaganej kolejności technologicznej 
zabiegów fryzjerskich i w takich rozwiązaniach mieszankę koloryzującą planowano 
nakładać błędnie na umyte włosy klientki. 
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W opisie zabiegu strzyżenia zdający powinien uwzględnić: zabezpieczenie odzieży 
modelki przed strzyżeniem, zastosowanie strzyżenia na mokro techniką podstawową 
– palcowanie włosów z użyciem nożyczek klasycznych oraz zastosowanie innej 
dowolnej techniki uzupełniającej. 
Z opisu czynności strzyżenia powinno wynikać, że zdający przewidział podział 
włosów do strzyżenia na sekcje, wyznaczenie pasma pamięci w pierwszej sekcji 
oraz wykorzystywanie go kolejno w pozostałych sekcjach. 
Przykładowy opis zabiegu strzyżenia sporządzany przez zdających: 
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W opisie zabiegów formowania (modelowania) fryzury zdający powinni uwzględnić: 
zabezpieczenie odzieży klientki, zastosowanie techniki ondulacji wodnej – ondulacja 
fenowa, stopniowe modelowanie partii włosów oraz utrwalenie i stylizację końcową 
fryzury. 
 
Przykład opisu zabiegu modelowania w formie najczęściej występującej w pracach. 
W przytoczonym opisie zdający pominął czynność zabezpieczenia odzieży klientki. 
 

 

 
 
Ad VI. Wykaz sprzętu i materiałów do zabiegów 
 
Opracowanie tego elementu, sporządzone w dowolnej formie graficznej, powinno 
uwzględniać sprzęt i materiały potrzebne do wykonania zabiegów koloryzacji, 
strzyżenia i formowania, w tym przede wszystkim:  
− narzędzia tnące zgodne z przyjętą techniką strzyżenia, 
− grzebienie i szczotki, 
− przybory do farbowania, 
− preparaty fryzjerskie, 
− krem zabezpieczający skórę przed zabrudzeniem i preparat do usuwania farby  

z konturów twarzy, 
− środek do dezynfekcji narzędzi i przyborów. 
Większość zdających nie miała problemów z opracowaniem pełnego wykazu. Wielu 
jednak zapominało wymienić krem zabezpieczający skórę, niektórzy pomijali preparat 
(krem) do usuwania farby z konturów twarzy klientki oraz środki do dezynfekcji 
narzędzi i przyborów. 
Sposób opracowania wykazu przez zdających był różny. Niektórzy sporządzali wykaz 
sprzętu i materiałów przed opisem wykonania każdego zabiegi, inni jako odrębny 
element projektu, zawierający sprzęt i materiały do wszystkich trzech zabiegów.  
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Przykład 1. wykazu sprzętu i materiałów zamieszczanego przez zdających przed 
opisem wykonania poszczególnych zabiegów: 
 

− koloryzacji 

 
 

− strzyżenia 

 
 
− formowania 
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Przykład 2. wykazu sprzętu i materiałów zamieszczanego przez zdających jako 
jeden element pracy egzaminacyjnej. 
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Ad VII. Wykaz zaleceń do pielęgnacji włosów 
Zdający nie mieli problemów z opracowaniem tego elementu. Większość  
w zaleceniach zaproponowała klientce co najmniej jeden sposób pielęgnacji włosów 
koloryzowanych w warunkach domowych i dobrała środki do pielęgnacji tych włosów. 
Zdarzały się prace, w których zalecenia zawierały informacje uwzględniające nie 
tylko rodzaj proponowanych kosmetyków, ale także sposób ich użycia. 
Przykład zaleceń opracowanych formie najczęściej stosowanej przez zdających 
 

 
 
Ad VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 
Praca powinna być logicznie uporządkowana, poprawna merytorycznie  
i terminologicznie oraz estetyczna. 
Większość prac była opracowana w sposób czytelny, przejrzysty, poprawny 
terminologicznie i merytorycznie. Tylko nieliczne prace napisane były pismem 
trudnym do odczytania i nie były logicznie uporządkowane. 


