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Sprawdzian umiejętności fryzjerskich
KLASA II
Dział damski:
1. Fale
Do wykonania fal potrzebne są następujące przybory i narzędzia:
- główka treningowa lub modelka, grzebień z wygiętym grzbietem, klipsy do wykończenia
fal, spryskiwacz;
Długość włosów max. 20 cm od czubka głowy, przy uszach i na karku włosy mogą być
krótsze.
Do wykończenia fryzury przy uszach i na karku dozwolone są klipsy.
Środki do wykończenia fal są dowolne.
Fale powinny mieć szerokość dwóch palców.
Czas wykonania 25 min.
2. Pierścienie płaskie i spiralne
Narzędzia do wykonania pierścieni:
- plastikowy szpikulec do pierścieni, szeroki grzebień, klipsy gładkie (bez łączenia z obu
stron);
Wykonujemy przedziałek pośrodku głowy, następnie należy wykonać co najmniej po 2 rzędy
klipsów od czoła do karku (z jednej strony pierścienie płaskie, z drugiej pierścienie spiralne).
Czas wykonania 30 min.
KLASA III
Dział damski:
1. Strzyżenie i modelowanie fryzury użytkowej
Przybory i narzędzia potrzebne do wykonania fryzury:
- główka treningowa damska lub modelka, nożyczki do strzyżenia, nożyczki degażówki,
tempera, nóż chiński, grzebienie do strzyżenia: klasyczny płaski, szeroki i wąski, suszarka,
szczotka okrągła do modelowania, spryskiwacz, klipsy do separacji włosów, pędzel –
karkówka, stojak do główki.
Strzyżenie wykonujemy na włosach mokrych, a po wymodelowaniu fryzury na okrągłą
szczotkę istnieje możliwość wykończenia strzyżenia na sucho.
Długość włosów od 15 do 20 cm. na całej głowie.
Prostownica jest dozwolona tylko do wykończenia pewnych elementów fryzury.
Środki do stylingu dowolne.
Na wysokość oceny wpływa również kolorystyka zastosowana na włosach.
Czas wykonania strzyżenia i modelowania 50 min.
2. Nakręcanie trwałej ondulacji (pół głowy)
Przybory i narzędzia potrzebne do wykonania zadania:
- główka treningowa lub modelka, wałki różnej średnicy, papierki, szpikulec plastikowy,
spryskiwacz (narzędzia muszą być czyste i niezniszczone).
Włosy manekina lub modelki muszą mieć długość 20 cm od czubka głowy. Nawijamy na
wałki połowę głowy. Należy użyć minimum dwóch technik nawijania (należy przygotować
odpowiednią ilość wałków).
Obowiązuje odzież ochronna!
Czas wykonania 30 min.

Dział męski
Strzyżenie i modelowanie fryzury użytkowej męskiej
Narzędzia dozwolone:
- nożyczki klasyczne, nożyczki degażówki, tempera, grzebień płaski klasyczny, szeroki,
średni, cienki, spryskiwacz, suszarka z nasadką, pędzel – barkówka, konturówka tylko do
oczyszczenia zarostu na karku, środki do stylizacji dowolne.
Główka treningowa lub model.
Długość włosów min. 8 cm, na manekinie 10 cm na czubku głowy, przy uszach i na karku
min. 3 cm. Włosy należy skrócić min. 2 cm na całej głowie.
Na wysokość oceny wpływa zastosowanie koloru na włosach, bez zastosowania lakierów
koloryzujących.
Czas wykonania strzyżenia i modelowania 40 min.

PLAN MINUTOWY EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO KLAS II i III
8.30 Wejście uczniów na stanowiska pracy i przygotowanie narzędzi
9.00 Rozpoczęcie egzaminu sprawdzającego klas II
I KONKURENCJA
9.15 Wyciskanie fal na mokro-25 min.
9.40 Ocena – 10 min.
II KONKURENCJA
10.00 Pierścienie płaskie – 15 min.
Pierścienie spiralne – 15 min.
10.30 Ocena -10 min.
11.00 Wpisanie ocen i rozdanie dzienniczków uczniom
PRZERWA
11.15 Przywitanie uczniów i rozpoczęcie egzaminu sprawdzającego klas III
DZIAŁ DAMSKI
I KONKURENCJA
11.30 Strzyżenie i modelowanie fryzury użytkowej -50 min.
12.20 Ocena – 10 min.
II KONKURENCJA
12.40 Nakręcanie trwałej ondulacji (pół głowy) – 30 min.
13.10 Ocena – 10 min.
DZIAŁ MĘSKI
13.20 Strzyżenie fryzury użytkowej z modelowaniem – 40 min.
14.00 Ocena -10 min.
14.30 Wpisanie ocen i rozdanie dzienniczków

