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EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2021 

CZĘŚĆ PISEMNA 
 
 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 
przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

 wpisz oznaczenie kwalifikacji, 

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, 

 wpisz swój numer PESEL*, 

 wpisz swoją datę urodzenia, 

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL. 
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań. 
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/ 

atramentem. 
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący 

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź 

„A”: 

 
 

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz 
ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI                       
i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 
 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Układ graficzny 
© CKE 2020 

Arkusz zawiera informacje 

prawnie chronione do momentu 

rozpoczęcia egzaminu 
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Zadanie 1. 

Efektem którego zabiegu pielęgnacyjnego jest długotrwała odbudowa wewnętrznej struktury włosów? 

A. Mycia włosów. 

B. Regeneracji włosów. 

C. Kondycjonowania włosów. 

D. Stymulacji mieszków włosowych. 

 
Zadanie 2. 

Który zabieg zaliczany jest do pielęgnacji chemicznej włosów? 

A. Masaż. 

B. Czesanie. 

C. Szczotkowanie. 

D. Kondycjonowanie. 

 
Zadanie 3. 

Na stanowisku do zabiegu mycia włosów należy przygotować preparaty pielęgnacyjne oraz 

A. dwa ręczniki i grzebień wąski. 

B. pelerynę krótką i grzebień ze szpikulcem. 

C. dwa ręczniki i grzebień do rozczesywania. 

D. pelerynę foliową i grzebień o wygiętym grzbiecie. 

 
Zadanie 4. 

Aparat wytwarzający parę wodną, wspomagający nawilżenie oraz wnikanie do wnętrza włosa substancji 

aktywnych zawartych w preparatach pielęgnacyjnych, określany jest jako 

A. trymer. 

B. promiennik. 

C. sauna fryzjerska. 

D. suszarka hełmowa. 

 
Zadanie 5. 

Włosy długie należy rozczesywać w kolejności: 

A. nasada, część środkowa, końce włosów. 

B. końce włosów, część środkowa, nasada. 

C. część środkowa, nasada, końce włosów. 

D. nasada, końce włosów, część środkowa. 

 
Zadanie 6. 

Na stanowisku, do suszenia długich, kręconych włosów, należy zgromadzić: 

A. suszarkę z dyfuzorem i wąski grzebień. 

B. suszarkę hełmową i grzebień szpikulec. 

C. suszarkę z dyfuzorem i szeroki grzebień. 

D. suszarkę hełmową i szczotkę szkieletową. 
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Zadanie 7. 

Szczotkę szkieletową wykorzystuje się przy 

A. podsuszaniu włosów. 

B. prostowaniu włosów. 

C. plisowaniu włosów. 

D. skręcaniu włosów. 

 
Zadanie 8. 

W celu odświeżenia włosów i skóry głowy u osoby chorej, której skóra nie może być poddawana działaniu 

wody, do mycia włosów należy użyć szamponu 

A. oleistego. 

B. ziołowego. 

C. pudrowego. 

D. dwufunkcyjnego. 

 
Zadanie 9. 

W celu precyzyjnego nałożenia szamponu tylko na nasadę włosów, należy podczas mycia użyć 

A. miseczki. 

B. gąbeczki. 

C. menzurki. 

D. aplikatora. 

 
Zadanie 10. 

Podczas suszenia włosów po umyciu nie należy 

A. suszyć ich letnim powietrzem. 

B. stosować suszarek jonizujących. 

C. suszyć zgodnie z układem łusek włosowych. 

D. przykładać suszarki bezpośrednio do włosów. 

 
Zadanie 11. 

Przygotowując włosy klientki do zabiegu regeneracji, należy wykonać mycie szamponem oczyszczającym                  

w celu 

A. nawilżenia łodygi włosa. 

B. zamknięcia łuski włosowej. 

C. zwiększenia chłonności włosów. 

D. zmniejszenia chłonności włosów. 

 
Zadanie 12. 

Nietrwałe przekształcenie struktury włosów, przy użyciu suszarki ręcznej i różnego rodzaju szczotek, 

określane jest jako 

A. ondulacja trwała. 

B. ondulacja fenowa. 

C. ondulacja żelazkowa. 

D. loczkowanie włosów. 
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Zadanie 13. 

Nawijanie włosów na wałki do ondulacji wodnej techniką krzyżową należy rozpocząć od 

A. czoła. 

B. karku. 

C. skroni. 

D. wierzchołka głowy. 

 
Zadanie 14. 

Który kształt twarzy przedstawiono w opisie i na rysunku? 

A. Okrągły. 

B. Trójkątny. 

C. Prostokątny. 

D. Kwadratowy. 

 

Opis twarzy 
Twarz wydłużona, pociągła, kanciasta. 
Czoło wysokie, policzki płaskie, szczupłe, 
wydłużone. Podbródek szeroki, mocno 
zarysowany. 

 
 
Zadanie 15. 

Którego typu urody kobiecej dotyczy zamieszczony opis? 

A. Lato. 

B. Zima. 

C. Jesień. 

D. Wiosna. 

 

Opis typu urody 
Cera o złotawym odcieniu, widoczne liczne piegi. 
Oczy brązowe. Włosy w kolorze średniego brązu      
z miedzianym odcieniem. 

 
Zadanie 16. 

Cofnięte czoło i broda oraz nos wyraźnie wysunięty do przodu są cechami charakterystycznymi twarzy                      

o profilu 

A. ukośnym. 

B. okrągłym. 

C. wklęsłym. 

D. wypukłym. 

 
Zadanie 17. 

Przygotowując klientkę do strzyżenia włosów, należy wykonać mycie włosów, a następnie zabezpieczyć 

odzież 

A. peleryną długą i rozczesać włosy. 

B. peleryną krótką i podsuszyć włosy. 

C. peleryną krótką i podzielić porost na sekcje. 

D. fartuchem ochronnym i podpiąć włosy klamrą. 
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Zadanie 18. 
 

  

 
 

Ilustracja 1. Ilustracja 2. Ilustracja 3. Ilustracja 4. 
 

 

Na której ilustracji przedstawiono szczotkę kokówkę? 

A. Na ilustracji 1. 

B. Na ilustracji 2. 

C. Na ilustracji 3. 

D. Na ilustracji 4. 

 
Zadanie 19. 

Jak nazywa się technika strzyżenia włosów, której efektem jest jednoczesne przerzedzenie i zróżnicowanie 

długości włosów? 

A. Efilowanie. 

B. Palcowanie. 

C. Cieniowanie. 

D. Konturowanie. 

 
Zadanie 20. 

Którą technikę strzyżenia przedstawiono na ilustracji? 

A. Ślizgu. 

B. Palcowania. 

C. Cieniowania. 

D. Konturowania. 

 
 
Zadanie 21. 

Określenie na tępo i na pióro dotyczy 

A. sposobu cięcia włosów. 

B. metody strzyżenia włosów. 

C. techniki strzyżenia włosów. 

D. kątów projekcji w strzyżeniu. 

 
Zadanie 22. 

Narzędzia i przybory, zgodnie z przepisami bhp, należy bezpośrednio po każdym ich użyciu 

A. odłożyć do magazynu. 

B. oczyścić, opłukać i osuszyć. 

C. oczyścić, umyć i zdezynfekować. 

D. umyć, pozostawić na stanowisku. 
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Zadanie 23. 

Jednorazowe ostrza narzędzi brzytwopodobnych po użyciu należy 

A. umyć, osuszyć i zdezynfekować. 

B. oczyścić i odłożyć do magazynu. 

C. odpowiednio zabezpieczyć i oddać do utylizacji. 

D. wyrzucić bezpośrednio do kosza na odpady ogólne. 

 
Zadanie 24. 

Przybory przedstawione na ilustracji są przeznaczone do 

A. układania fryzur. 

B. oczyszczania szczotek. 

C. rozczesywania włosów. 

D. czyszczenia narzędzi tnących. 

 
 
Zadanie 25. 

Która kolejność czynności porządkowych po strzyżeniu włosów jest zgodna z technologią wykonania? 

A. Usunięcie włosów z podłogi i konsoli, oczyszczenie klienta ze ścinków włosów, dezynfekcja narzędzi. 

B. Oczyszczenie klienta ze ścinków włosów, usunięcie włosów z konsoli i podłogi, dezynfekcja narzędzi. 

C. Dezynfekcja narzędzi, usunięcie włosów z konsoli i podłogi, oczyszczenie klienta ze ścinków włosów. 

D. Usunięcie włosów z podłogi i konsoli, dezynfekcja narzędzi, oczyszczenie klienta ze ścinków włosów. 

 
Zadanie 26. 

Do strzyżenia męskiego całkowitego, na stanowisku należy przygotować 

A. temperę. 

B. nożyczki klasyczne. 

C. nożyczki degażujące. 

D. maszynkę do strzyżenia włosów. 

 
Zadanie 27. 

Strzyżenie włosów długich do formy spójnej należy wykonać, stosując 

A. nóż chiński i grzebień ze szpikulcem. 

B. nożyczki klasyczne i grzebień szeroki. 

C. nożyczki modelujące i grzebień wąski. 

D. nożyczki punktujące i grzebień do rozczesywania. 
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Zadanie 28. 

    
Rysunek 1. Rysunek 2. Rysunek 3. Rysunek 4. 

 

Na którym rysunku przedstawiono podział porostu włosów na sekcje krzyżowe? 

A. Na rysunku 1. 

B. Na rysunku 2. 

C. Na rysunku 3. 

D. Na rysunku 4. 

 
 
Zadanie 29. 

Przedstawiony na ilustracji aparat wykorzystuje się podczas formowania fryzury 

A. na zimno i na mokro. 

B. na zimno i na sucho. 

C. na gorąco i na sucho. 

D. na gorąco i na mokro. 

 

 
 
Zadanie 30. 

Do strzyżenia włosów w formie kwadratu należy przygotować fryzjerowi włosy klientki, wyznaczając 

separacje 

A. ukośne. 

B. poziome. 

C. pionowe. 

D. trójkątne. 

 
Zadanie 31.  

Zamieszczona ilustracja przedstawia grzebień 

A. do strzyżenia.  

B. do prostowania. 

C. do wyciskania fal.  

D. do rozczesywania. 
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Zadanie 32. 

W celu uzyskania trwałej zmiany struktury włosów kręconych na włosy proste, należy wykonać zabieg 

prostowania 

A. termicznego. 

B. chemicznego. 

C. żelazkiem płaskim. 

D. szczotką dwustronną. 

 
Zadanie 33. 

Peleryna długa, kołnierzyk higieniczny oraz podwłośnik tworzą zestaw bielizny fryzjerskiej, stosowany do 

zabezpieczenia odzieży klientki podczas zabiegu 

A. strzyżenia włosów. 

B. plisowania włosów. 

C. rozjaśniania włosów. 

D. modelowania włosów. 

 
Zadanie 34. 

Farbowanie globalne włosów nazywane jest również koloryzacją 

A. sekcji. 

B. pasemek. 

C. odrostów. 

D. całego porostu. 

 
Zadanie 35. 

Metoda szydełkowa wykorzystywana jest podczas wykonywania 

A. balejażu piórkowego. 

B. koloryzacji globalnej. 

C. pasemek na folii aluminiowej. 

D. pasemek na czepku foliowym. 

 
Zadanie 36. 

Który zestaw narzędzi należy przygotować na stanowisku do zabiegu koloryzacji włosów? 

A. Grzebień wąski, grzebień ze szpikulcem metalowym. 

B. Grzebień o wygiętym grzbiecie, grzebień z widelcem. 

C. Grzebień do wyczesywania zanieczyszczeń, grzebień szeroki. 

D. Grzebień do rozczesywania włosów, grzebień ze szpikulcem plastikowym. 

 
Zadanie 37. 

Zabiegiem usuwającym sztuczne barwniki z włosów farbowanych jest 

A. pigmentacja. 

B. neutralizacja. 

C. dekoloryzacja. 

D. repigmentacja. 
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Zadanie 38. 

Barwniki naturalne, takie jak henna i reng, występują w farbach 

A. roślinnych. 

B. metalicznych. 

C. syntetycznych. 

D. rozjaśniających. 

 
Zadanie 39. 

Którego preparatu do koloryzacji dotyczy zamieszczony opis? 

A. Tonera. 

B. Płukanki. 

C. Farby trwałej. 

D. Farby półtrwałej. 

 

Opis preparatu 
Daje długotrwały efekt, nie wypłukuje się z włosów 
podczas mycia. 
Zawiera barwniki pośrednie, wnikające do warstwy 
korowej włosa. Działa w środowisku zasadowym. 
Bezpośrednio przed użyciem preparat należy połączyć 
z utleniaczem. 

 
Zadanie 40. 

Dezynfekcję fizyczną za pomocą promieni UV należy wykonać, umieszczając narzędzia i przybory 

A. w autoklawie. 

B. w sanityzatorze. 

C. w aparacie kulkowym. 

D. w wannie dezynfekcyjnej. 

 


