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Zadanie egzaminacyjne  
Jesienią do gabinetu kosmetycznego zgłosiła się 40 - letnia kobieta na zabieg 
pielęgnacyjny skóry twarzy. Klientka ma cerę suchą z rozległymi teleangiektazjami na 
policzkach. Od 5 lat ma problemy z nadreaktywnością ze strony naczyń 
krwionośnych i łuszczeniem warstwy rogowej naskórka. Kobieta pali nałogowo 
papierosy, regularnie korzysta z solarium. Opracuj projekt realizacji prac związanych 
z wykonaniem u klientki zabiegu pielęgnacyjnego skóry twarzy przy użyciu aparatury 
dostępnej w gabinecie kosmetycznym. Opracuj zalecenia do pielęgnacji cery dla 
klientki w warunkach domowych.  
 
Projekt realizacji prac powinien zawierać:  
1. Tytuł pracy wynikający z treści zadania.  
2. Założenia – informacje o charakterze danych niezbędne do opracowanie projektu 

realizacji prac.  
3. Diagnozę skóry klientki.  
4. Wykaz przeciwwskazań do zaplanowanego zabiegu.  
5. Opis zabiegu pielęgnacyjnego skóry twarzy klientki obejmujący: - opis wykonania 

poszczególnych czynności zabiegu z zachowaniem wymaganej kolejności, 
działania użytych preparatów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  

6. Wykaz aparatury, sprzętu i przyborów niezbędnych do wykonania zabiegu 
pielęgnacyjnego skóry twarzy oraz wykaz środków i preparatów kosmetycznych do 
wykonania zabiegu pielęgnacyjnego skóry twarzy, z wyszczególnieniem składników 
aktywnych w każdym z nich.  

7. Zalecenia dla klientki do pielęgnacji cery w warunkach domowych z propozycją 
preparatów kosmetycznych do stosowania.  

 
Do wykonania zadania wykorzystaj:  
Wykaz środków i preparatów kosmetycznych - Załącznik 1. Wykaz aparatury 
dostępnej w gabinecie kosmetycznym – Załącznik 2.  
 
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut. 

 
Załącznik 1.  

Wykaz środków i preparatów kosmetycznych: 
− preparat do demakijażu oczu i twarzy, − 
preparat rozpulchniający, 
 − tonik łagodzący, 
 − peeling typu scrub, 
 − peeling gommage, 
 − peeling enzymatyczny, 
 − preparat do jonoforezy 
 − preparat do jonoforezy, 
 − maska termomodelująca, 
 − maska peel – off, 
 − maska odżywcza, 
 − maska algowa, 
 − maska kolagenowa w płacie, 
 − płatki kosmetyczne, chusteczki 

higieniczne, patyczki higieniczne, 

− gaza, gaziki, miseczki, szpatułki, pędzelki, 
ręczniki, opaski, czepek, szlafrok, kapcie 
jednorazowe. 

 − maska obkurczająca naczynia, 
 − maska liftingująca, 
 − maska na okolice oczu, 
 − serum na okolice oczu, 
 − krem nawilżający, 
 − krem łagodzący, 
 − krem matujący, 
 − krem pod oczy, 
 − krem obkurczajacy naczynia, 
 − środek poślizgowy do masażu, 
 − środek do dezynfekcji powierzchni, 
 − środek do dezynfekcji narzędzi nie 

naruszających ciągłości skóry, 
 − sól fizjologiczna.  
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Załącznik 2.  
Wykaz aparatury dostępnej w gabinecie kosmetycznym: 

 
 − lampa bezcieniowa z lupą, 
 − lampa Wooda, 
 − galwan, 
 − lampa Sollux, 
 − aparat do ultradźwięków. 
 
Oceniane były następujące elementy pracy egzaminacyjnej: 

I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 
II. Założenia. 
III. Diagnoza skóry klientki przeciwwskazania do zaplanowanego zabiegu. 
IV. Opis zabiegu pielęgnacyjnego skóry twarzy klientki obejmujący: 

• przygotowanie klientki i stanowiska do zabiegu, 
• opis wykonania poszczególnych czynności, 
• czynności końcowe. 

V. Wykaz środków i preparatów kosmetycznych do wykonania zabiegu 
pielęgnacyjnego skory twarzy. 

VI. Wykaz aparatury, sprzętu, narzędzi i przyborów niezbędnych do 
wykonania zabiegu pielęgnacyjnego. 

VII. Zalecenia dla klientki do pielęgnacji cery w warunkach domowych. 
VIII. Ogólna ocena projektu - praca egzaminacyjna jako całość. 

 
Ad. I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 
Większość zdających sformułowała tytuł pracy egzaminacyjnej w sposób 
pozwalający przyznanie maksymalnej ilości punktów , zgodnie z zawartymi 
wymaganiami np. 
 

 
 
Niektórzy zdający udzielili odpowiedzi przepisując polecenie z treści zadania i 
otrzymywali z zgodnie z zasadami oceniania mniejszą ilość punktów za ten element 
pracy 
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Ad. II Założenia. 
Większość zdających nie miała problemu z poprawnym , przemyślanym zapisem 
założeń : 
 

 
 
lub 
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Ad. III Diagnoza skóry klientki 

 
Część zdających Diagnozę skóry błędne opisywała jako założenia, przepisywała 
tam treść zawartą w założeniach. 
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Wykaz przeciwwskazań do zaplanowanego zabiegu. 
Większość zdających prawidłowo określała przeciwwskazania do danego zabiegu 
 
 

 
Ad. IV Opis zabiegu pielęgnacyjnego skóry twarzy klientki: 

- Przygotowanie klientki oraz stanowiska pracy 
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W większości projektów zapominano o bardzo istotnym elemencie, jakim jest 
przygotowanie stanowiska pracy oraz o przeprowadzeniu wywiadu kosmetycznego w 
celu ustalenia przeciwwskazań do danego zabiegu, doboru preparatów 
kosmetycznych oraz aparatów i urządzeń.  
 

- Opis wykonania poszczególnych czynności zabiegu z uwzględnieniem 
poprawnej kolejności, działania użytych preparatów oraz zachowania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy: 
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Technik usług kosmetycznych 514[03] 

 8

 
 
 
 
 
 
 
 



Technik usług kosmetycznych 514[03] 

 9

- Czynności końcowe  
 

 
Część prac nie zawierało informacji dotyczących uporządkowania stanowiska pracy 
oraz dezynfekcji sprzętu i powierzchni. 
 
Ad. V Wykaz środków i preparatów kosmetycznych niezbędnych do wykonania 
zabiegu pielęgnacyjnego skóry twarzy 
 

 
 
Część zdających poprawnie dobierała preparaty kosmetyczne niezbędne do 
wykonania zabiegu pielęgnacyjnego skóry twarzy z uwzględnieniem składników 
aktywnych. 
W niektórych pracach nie uwzględniono wykazu preparatów kosmetycznych, 
przepisywano w całości dany załącznik, otrzymując w ten sposób mniejszą ilość 
punktów za ten element pracy. 
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Ad. VI Wykaz aparatury , sprzętu, narzędzi i przyborów niezbędnych do 
wykonania zabiegu pielęgnacyjnego oraz  
 
 

 
 
albo 
 

 



Technik usług kosmetycznych 514[03] 

 11

Część zdających poprawnie dokonywała wyboru aparatury sprzętu i przyborów 
niezbędnych do wykonania zabiegu pielęgnacyjnego skóry twarzy otrzymując 
maksymalną ilość punktów. 
Część zdających przepisywała w całości dany załącznik, otrzymując mniejszą ilość 
punktów za ten element pracy. 
 
Ad. VII Zalecenia dla klientki do pielęgnacji cery w warunkach domowych  
 

 
 
Ad. VIII Ogólna ocena projektu - praca egzaminacyjna jako całość. 
 
Większość prac była przejrzysta, z wyraźnie zaznaczoną częścią brudnopisu. 
Sporządzona była chronologicznie. 
 
Natomiast część prac sporządzona była niestarannie – pismem trudnym do 
odczytania, chaotycznie. Egzaminatorzy dużo czasu tracili na odczytywanie 
zapisanych rozwiązań. Stosowane przez zdających nazewnictwo odbiegało od 
terminologii zawodowej stosowanej w kosmetyce: 

 Badanie organoleptyczne skóry  
 Przeciwwskazanie do zabiegu – laktacja zęba  
 Naczynia krwionośne nie wytrzymują ciśnienia krwi i pękają  
 Ściągam maskę algową tak by nie wyrwać mieszków włosowych  


