
   
 

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie prostych zabiegów fryzjerskich 
Oznaczenie kwalifikacji: AU.01 
Numer zadania: 01 
Wersja arkusza: SG 

 

Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 
 
 
 
 
 

  Czas trwania egzaminu: 150 minut.                        AU.01-01-21.06-SG 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2021 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 
 

Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL            

i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz: 

 swój numer PESEL*, 

 oznaczenie kwalifikacji, 

 numer zadania, 

 numer stanowiska. 

3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu. 

4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub 

inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten 

nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu 

nadzorującego. 

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji 

pracy. 

8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie 

ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego. 

9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego. 

10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
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Zadanie egzaminacyjne 
 
Wykonaj zabieg mycia i regeneracji włosów oraz przygotuj główkę fryzjerską i stanowisko pracy do zabiegu 

strzyżenia końcówek włosów sposobem na tępo, modelowania włosów oraz stylizacji fryzury dziennej. 

 

Wszystkie czynności wykonaj na główce treningowej, uwzględniając instrukcję wykonania zabiegu.  

 

Wszystkie narzędzia, przybory, aparaty, bieliznę ochronną i preparaty pobierz z magazynu i zgromadź na 

pomocniku fryzjerskim (wózku). 

Jeżeli w trakcie wykonywania pracy zabraknie ci preparatów i sprzętu, możesz dobrać braki z magazynu.  

 

Podczas pracy przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
Instrukcja wykonania zabiegu 

Przygotowanie stanowiska pracy 

1.  

Pobierz z magazynu i zgromadź na wózku fryzjerskim i konsoli narzędzia, przybory, aparaty, 
preparaty i bieliznę fryzjerską do: 
- mycia włosów,  
- zabiegu regenerującego włosy,  
- strzyżenia, 
- modelowania,  
- stylizacji fryzury dziennej. 

2.  Przygotuj stanowisko pracy do mycia i zabiegu regenerującego włosy. 

3.  
Przygotuj preparat do regeneracji na konsoli fryzjerskiej.  
Odmierz trzy łyżki maski regenerującej i umieść w miseczce. 

Mycie włosów i regeneracja  

4.  Rozczesz dokładnie włosy główki treningowej. 

5.  Zabezpiecz główkę treningową do zabiegu mycia. 

6.  Umyj włosy główki treningowej dwa razy szamponem regenerującym. 

7.  Odciśnij nadmiar wody i osusz włosy ręcznikiem jednorazowym. 

8.  Wykonaj turban.  

9.  Przenieś główkę treningową do konsoli fryzjerskiej. 

10.  Podziel włosy na 4 sekcje i zepnij je klipsami. 

11.  Wykonaj na włosach zabieg regenerujący. Preparat nałóż przy użyciu pędzelka  

12.  
Aplikowanie preparatu rozpocznij od części porostu nad karkiem w kierunku wierzchołka, 
dzieląc włosy na szerokie separacje. 

13.  Aplikuj preparat na część środkową i końce włosów. 

14.  Nałóż czepek foliowy na włosy.  

15.  Nałożony produkt pozostaw na włosach na około 10 minut. 

16.  Po upływie 10 minut spłucz preparat z włosów i odsącz nadmiar wody. 

17.  
Owiń włosy główki ręcznikiem, a następnie umieść główkę na statywie przy konsoli 
fryzjerskiej. 

Przygotowanie stanowiska i główki treningowej do wykonania: strzyżenia końcówek, 
modelowania włosów i stylizacji fryzury dziennej 

18.   
Przygotuj fryzjerowi stanowisko pracy do wykonania zabiegu strzyżenia końcówek, 
modelowania włosów i stylizacji fryzury dziennej. Wybrane narzędzia, przybory, aparaty  
i preparaty rozłóż na blacie konsoli fryzjerskiej, zgodnie z zasadami ergonomii. 

19.  Zabezpiecz szyję główki treningowej bielizną ochronną do zabiegu strzyżenia. 

20.  
Rozczesz włosy zaczynając od końcówek, następnie część środkową, na końcu włosy  
od nasady. 
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21.  Podziel włosy do strzyżenia na pięć sekcji i podepnij je klipsami zgodnie z rysunkami. 

Podział włosów na sekcje do zabiegu strzyżenia 

    

Rysunek 1. 
Tył głowy 

Rysunek 2. 
Góra głowy 

Rysunek 3. 
Bok głowy 

Rysunek 4. 
Przód głowy 

22.  Przygotowaną do zabiegu strzyżenia główkę pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym. 

23.  
Przygotowane do strzyżenia, modelowania włosów i stylizacji fryzury dziennej narzędzia, 
przybory, aparaty i preparaty pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym. 

24.  Oczyść i zdezynfekuj myjkę fryzjerską. 

25.  
Umyj, zdezynfekuj i odłóż w miejsce pobrania narzędzia oraz przybory używane podczas 
zabiegu mycia i regeneracji włosów. 

26.  Odstaw w miejsce pobrania preparaty używane do mycia i zabiegu regenerującego włosów. 

27.  Posegreguj odpady powstałe w wyniku wykonania zabiegów pielęgnacyjnych. 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 

 

Ocenie podlegać będą 2 rezultaty: 

 przygotowane stanowisko pracy do zabiegów: mycia, regeneracji, strzyżenia i modelowania włosów, 

 przygotowana główka treningowa do zabiegu strzyżenia 

oraz 

przebieg mycia włosów i zabiegu regeneracji włosów, 

przygotowania główki treningowej do zabiegu strzyżenia, 

porządkowania stanowiska pracy i dezynfekcji użytych narzędzi i przyborów fryzjerskich. 
 


