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Egzaminatorze! 

 Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny. 

 Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny. 

 Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony 

w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami 

zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie 

pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka 

może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym. 

 Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności 

o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.
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Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny  

Rezultat 1: Rozjaśnione pasemka włosów  

1 rozjaśnione pasemka włosów są rozmieszczone w górnej partii fryzury       

2 brak plam przy nasadzie włosów       

3 rozjaśnione pasemka włosów mają jednolity kolor       

4 
rozjaśnione pasemka znajdują się na koronie głowy od linii skroni do szczytu głowy 
Uwaga. Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli włosy nie są rozjaśnione poniżej linii kapelusza 

      

Rezultat 2: Ostrzyżona i uformowana fryzura dzienna  

1 włosy zaczesane kierunkowo do tyłu bez przedziałka, podkreślając asymetryczne strzyżenie       

2 włosy odbite od nasady bez widocznych załamań łodygi włosa       

3 

włosy ostrzyżone zgodnie z formą widoczną na rysunku 

          

      

4 powierzchnia fryzury bez widocznego tapiru       

5 fryzura utrwalona lakierem       

6 lakier równomiernie rozpylony na powierzchni włosów, brak widocznych śladów skraplania się lakieru       
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Egzaminator wpisuje T, 

jeżeli zdający spełnił 

kryterium albo N, jeżeli 

nie spełnił 
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Przebieg 1: Rozjaśnianie pasemek włosów 

Zdający kolejno 

1 owinął wokół szyi główki treningowej pelerynę długą - jednorazową 

2 
założył rękawiczki ochronne 
Uwaga. Kryterium należy uznać za spełnione również, jeżeli zdający wcześniej założy rękawiczki 

3 do przygotowania mieszaniny rozjaśniającej użył wagi elektronicznej 

4 wymieszał proszek do rozjaśniania z 9% utleniaczem w miseczce przy użyciu pędzelka 

5 proszek rozjaśniający połączył z utleniaczem w proporcji 1:2 nie przekraczając ilości 90 ml mieszaniny rozjaśniającej 

6 separował pasma włosów na koronie głowy techniką szydełkową przy użyciu grzebienia z plastikowym szpikulcem 

7 nałożył preparat na nasadę włosów, a następnie rozprowadził na część środkową i końce i zamykał wyseparowane pasma w folii 

8 co najmniej raz skontrolował przebieg rozjaśniania, sprawdzał stopień rozjaśnienia włosów poprzez rozwinięcie pojedynczych folii 

9 zdjął folie i umył włosy szamponem po zabiegach chemicznych. Nałożył na włosy odżywkę po zabiegach chemicznych 
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Przebieg 2: Strzyżenie włosów 

Zdający kolejno 

1 owinął wokół szyi główki treningowej pelerynę długą jednorazową       

2 rozczesał włosy       

3 podzielił włosy na minimum dwie sekcje i spiął je klamrami       

4 
użył do strzyżenia minimum dwóch narzędzi tnących: nożyczek klasycznych oraz degażówek lub narzędzia brzytwopodobnego lub 
tempery 

      

5 podczas wybierania pasm włosów z sekcji kreślił równe przedziałki       

6 wyznaczył pasmo pamięci w partii potylicznej       

7 zastosował minimum dwie techniki strzyżenia: palcowanie i cieniowanie       

8 na bieżąco kontrolował jakość strzyżenia poprzez przeczesywanie pasm włosów i porównywał długość włosów patrząc w lustro       

9 oczyścił główkę treningową z włosów       
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Przebieg 3: Modelowanie i formowanie fryzury 

Zdający kolejno 

1 owinął wokół szyi główki treningowej krótką pelerynkę - jednorazową       

2 rozczesał włosy       

3 nałożył na włosy piankę do modelowania       

4 podzielił włosy na minimum dwie sekcje do modelowania       

5 rozpoczął modelowanie od tylnej części głowy       

6 użył do modelowania co najmniej jednej szczotki okrągłej       

7 odbił włosy od nasady w górnej partii fryzury       
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Egzaminator …………………………………………………………………………….    .......................................................................... 

imię i nazwisko data i czytelny podpis 
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