
Zawód: technik usług fryzjerskich  

symbol cyfrowy: 514[02]  

Etap pisemny egzaminu obejmuje: 

Część I - zakres wiadomo ści i umiej ętności wła ściwych dla kwalifikacji w zawodzie  

Absolwent powinien umie ć: 

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, 
wykresów, dokumentacji technicznych i technologiczn ych, a w szczególno ści:  
1.1. stosować terminologię z zakresu fryzjerstwa; 
1.2. rozpoznawać stan włosów i skóry głowy oraz inne właściwości osoby obsługiwanej; 
1.3. rozróżniać zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy wchodzące w zakres usług fryzjerskich; 
1.4. rozróżniać technologie wykonywania zabiegów fryzjerskich; 
1.5. rozróżniać składniki biologicznie czynne kosmetyków fryzjerskich w powiązaniu z ich działaniem  

na włosy i skórę głowy; 
1.6. rozróżniać zmiany struktury włosów zachodzące podczas procesów chemicznych w poszczególnych 

zabiegach fryzjerskich; 
1.7. rozpoznawać narzędzia, przybory, urządzenia stanowiące wyposażenie stanowiska roboczego  

i zakładu; 
1.8. rozróżniać rodzaje projektowania i planowania fryzur; 
1.9. wykorzystywać rysunki i opisy technologiczne przedstawiane w literaturze zawodowej  

do projektowania fryzur. 
2. Przetwarza ć dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ści:  

2.1. dobierać zabiegi fryzjerskie do stanu włosów i skóry głowy oraz innych właściwości osoby 
obsługiwanej; 

2.2. dobierać narzędzia, przybory i urządzenia do rodzaju i technologii wykonywanych zabiegów 
fryzjerskich; 

2.3. wskazywać kosmetyki odpowiednie do stanu włosów i skóry głowy oraz rodzajów zabiegów 
pielęgnacyjnych; 

2.4. interpretować rysunki i opisy technologiczne przedstawiające techniki i metody wykonywania 
zabiegów fryzjerskich; 

2.5. wskazywać metody sterylizacji narzędzi i środki do dezynfekcji; 
2.6. stosować informacje o nowych technologiach wykonywania zabiegów fryzjerskich. 

3. Bezpiecznie wykonywa ć zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze ństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpo żarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególno ści:  
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony środowiska podczas świadczenia usług fryzjerskich; 
3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas świadczenia usług fryzjerskich; 
3.3. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 
3.4. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas świadczenia usług 

fryzjerskich. 



Część II - zakres wiadomo ści i umiej ętności zwi ązanych z zatrudnieniem i działalno ścią gospodarcz ą 

Absolwent powinien umie ć: 

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów,  
a w szczególno ści:  
1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, 

prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności 
gospodarczej; 

1.2. rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności 
gospodarczej; 

1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, 
bezrobotnego i klienta. 

2. Przetwarza ć dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ści:  
2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem 

oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej; 
2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem  

i wykonywaniem działalności gospodarczej; 
2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy. 

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego  
z zadania o treści ogólnej - opracowanie projektu realizacji i wykonanie prac obejmujących strzyżenie, 
farbowanie trwałe oraz wykonanie fryzury z uwzględnieniem diagnozy fryzjerskiej na podstawie wzoru  
i dokumentacji. 

Absolwent powinien umie ć: 

 1. Przeprowadzać diagnozę stanu włosów i skóry głowy oraz innych właściwości modelki lub modela. 
 2. Wykonywać projekt fryzury spełniający wymagania przeprowadzenia zabiegów fryzjerskich: strzyżenia, 

farbowania trwałego i formowania fryzury techniką ondulacji wodnej zgodnie z aktualną linią mody  
z uwzględnieniem wyników diagnozy, oczekiwań klienta lub klientki. 

 3. Wykonywać projekt przebiegu zabiegów fryzjerskich wraz z opisami technologicznymi zabiegów i rysunkami 
poglądowymi. 

 4. Dobierać materiały do rodzajów zabiegów fryzjerskich. 
 5. Dobierać technologie, metody i techniki wykonania zabiegów fryzjerskich. 
 6. Dobierać narzędzia, przyrządy i przybory niezbędne do wykonania zabiegów fryzjerskich. 
 7. Wykonywać strzyżenie, farbowanie trwałe i uformowanie fryzury techniką ondulacji wodnej zgodnie  

z projektem fryzury w zaprojektowanej kolejności. 
 8. Wykonywać zabieg stylingu fryzury. 
 9. Przeprowadzać analizę i oceniać jakość wykonanych zabiegów w odniesieniu do diagnozy stanu włosów  

i skóry głowy oraz innych właściwości modelki (modela) i projektu fryzury. 
 10. Opracowywać wskazania do pielęgnacji włosów w warunkach domowych. 

Niezbędne wyposa żenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjneg o:  

Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: 
pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), pakiet do wspomagania realizacji 
usług fryzjerskich. Stanowisko do mycia głowy. Aparat do suszenia włosów. Suszarka do włosów. Stanowisko  
do strzyżenia, farbowania i wykonania fryzury. Narzędzia, przyrządy i przybory do strzyżenia, farbowania  
i wykonania fryzury. Materiały do strzyżenia, farbowania trwałego, ondulacji wodnej i formowania fryzury, 
stylingu. Urządzenia i materiały do sterylizacji i dezynfekcji. Modelka lub model. Instrukcje obsługi aparatów  
i przyrządów. Pojemnik na odpady. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka. 


