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Zadanie egzaminacyjne 

Do gabinetu kosmetycznego zgłosiła się 28-letnia kobieta, matka rocznego dziecka. 

Przez 10 miesięcy karmiła syna piersią. W czasie ciąży przytyła 23 kg, po urodzeniu 

dziecka zastosowała dietę i obecnie waży 58 kg, ma 168 cm wzrostu. Nie stosuje żadnych 

specjalistycznych zabiegów ujędrniających, pielęgnację ciała ogranicza do wcierania balsamu 

nawilżającego po kąpieli. 

Wahania wagi ciała oraz karmienie piersią sprawiły, że stan biustu uległ pogorszeniu, piersi 

stały się wiotkie i opadające, co stanowi poważny problem dla klientki. 

Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem u klientki zabiegu 

pielęgnacyjnego na biust. Zaproponuj zestaw zaleceń, dotyczących pielęgnacji biustu w 

warunkach domowych. 

Projekt realizacji prac powinien zawierać: 

1. Tytuł. 

2. Założenia do projektu realizacji prac. 

3. Diagnozę stanu biustu klientki. 

4. Propozycję   zabiegu    pielęgnacyjnego   z   określeniem    celu,    częstotliwości 

wykonywania oraz wykazem przeciwwskazań do jego wykonania. 

5. Wykazy tylko niezbędnych do wykonania zabiegu: 

 

- środków i preparatów kosmetycznych z uwzględnieniem substancji czynnych, 

- aparatów, przyborów i materiałów kosmetycznych. 

 

6. Opis   czynności   związanych   z   przygotowaniem    i   wykonaniem    zabiegu 

z uwzględnieniem metodyki. 

7. Zestaw   zaleceń   dla   klientki,   dotyczących   pielęgnacji   biustu   w warunkach 

domowych, propozycję preparatów kosmetycznych wraz z częstotliwością ich 

stosowania. 

Do wykonania zadania wykorzystaj: 

Załączniki.    Wykaz    dostępnych    w    gabinecie    kosmetycznym    środków i 

preparatów 

Załącznik 2. Wykaz dostępnych w gabinecie kosmetycznym aparatów, przyborów i 

materiałów 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut. 



Załącznik 1.  

 

Wykaz dostępnych w gabinecie kosmetycznym środków i preparatów 

 

mleczko kosmetyczne 

żel myjący 

oliwka hydrofilna 

tonik nawilżający 

tonikściągający 

tonik odżywczy 

tonik alkoholowy 

preparaty do demakijażu oczu i ust 

peeling gruboziarnisty 

peeling drobnoziarnisty 

peeling enzymatyczny 

serum normalizujące 

serum ujędrniające 

serum liftingujące 

serum nawilżające 

serum uszczelniające naczynia 

krwionośne 

maska kremowa nawilżająca 

maska kremowa regenerująca 

maska kremowa odżywcza 

maska kremowa ściągająca 

maskażelowa nawilżająca 

maskażelowa odżywcza 

maska z glinki kaolinowej 

maska z glinki zielonej 

maska z alg mikronizowanych 

maskatermomodelująca 

krem nawilżający 

krem matujący 

krem odżywczy 

krem tłusty ujędrniający 

krem nawilżająco - liftingujący 

oliwka do masażu 

krem do masażu odżywczy 

krem do masażu ujędrniający 

woda utleniona 

woda destylowana 

woda mineralna 

0,9% NaCl 

spirytus salicylowy 

preparat do mycia rąk 

preparat do dezynfekcji rąk 

preparat do dezynfekcji powierzchni 

aparatów i przyborów 

 

Załącznik 2.  

 

Wykaz dostępnych w gabinecie kosmetycznym aparatów, przyborów i materiałów 

 

aparat do darsonwalizacji aparat do drenażu limfatycznego 



aparat do sonoforezy 

aparat do mikrodermabrazji 

lampa bezcieniowa z lupą 

lampa Sollux z filtrami 

wapozon 

koc termiczny 

miseczki plastikowe 

miseczki gumowe 

miska nerkowata 

szpatułki 

pędzle do nakładania masek 

płatki kosmetyczne 

gaza 

 

 

 

 

 

wata 

chusteczki higieniczne 

folia aluminiowa 

rękawiczki foliowe 

rękawiczki ochronne 

ręczniki jednorazowe 

ręczniki frotte 

pokrowiec jednorazowy na fotel 

opaska na włosy 

peniuar 

czepek 

szlafrok zabiegowy 

koc 

pojemnik na materiały skażone 

pojemnik na odpady komunalne 

kosz na brudną bieliznę 

 

 

 

 

 

 



W pracy egzaminacyjnej ocenianiu podlegały następujące elementy: 

  

1. Tytuł pracy egzaminacyjnej 

2. Założenia do projektu realizacji prac 

3. Diagnoza stanu biustu klientki 

4. Propozycja zabiegu pielęgnacyjnego z określeniem celu, częstotliwości wykonania 

oraz wykazem przeciwwskazań do jego wykonania 

5. Wykazy tylko

6. Opis czynności związanych z przygotowaniem i wykonaniem zabiegu 

z uwzględnieniem metodyki 

 niezbędnych do wykonania zabiegu: środków i preparatów 

kosmetycznych z uwzględnieniem substancji czynnych oraz aparatów, przyborów 

i materiałów kosmetycznych  

7. Zestaw zaleceń dla klientki, dotyczących pielęgnacji biustu w warunkach domowych, 

propozycja preparatów kosmetycznych wraz z częstotliwością ich stosowania 

8. Praca jako całość 

 

Ad 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej 

Zdający na ogół poprawnie formułowali tytuły swoich prac odnosząc się w nich do 

rodzaju wykonywanego zabieg, który z reguły był fachowo nazwany. Tytuły w przeważającej 

liczbie były zwięzłe i nie miały charakteru polecenia.  

Poniżej przedstawione zostały fragmenty prac zawierające dość poprawnie 

sformułowane tytuły.  

Przykład 1 

 

Przykład 2 

W tym przykładzie zdający niepotrzebnie określlił wiek klientki. Jest to informacja, która 

powinna się była znaleźć w założeniach. 

 

 

 



Najczęściej popełnianym błędem było umieszczanie w tytule obszernych fragmentów 

treści zadania egzaminacyjnego albo rozbudowywanie go o zbędne informacje, które 

należało wymienić w założeniach. 

Ad 2. Założenia do projektu realizacji prac 

W założeniach do projektu realizacji prac powinny były znaleźć się wszystkie istotne 

informacje dotyczące klientki, które były niezbędne do postawienia diagnozy i 

w konsekwencji do dobrania zabiegu. Informacje te należało wyselekcjonować z treści 

zadania.  

W większości prac można było znaleźć poprawnie sformułowane założenia. Poniżej 

przedstawione zostały fragmenty prac zawierające kompletne założenia. 

Przykład 1 

 

 



Przykład 2 

 

Wśród zdający były osoby, które w założeniach nie uwzględniły wszystkich ważnych 

informacji. Niestety nie mała grupa zdających przepisywała treść zadania egzaminacyjnego 

w całości. Takie działanie gubi sens pisania założeń i sprawia, że jest ono tylko „sztuką dla sztuki”. 

Zdający traci czas przepisywanie  treści zadania zamiast poświęcić go analizę treści zdania. 

Ad 3. Diagnoza stanu biustu klientki 

Na podstawie założeń do projektu realizacji prac zdający powinni byli postawić diagnozę 

stanu biustu klientki. W diagnozie powinny były znaleźć się fachowe sformułowania typu: 

biust zwiotczały, mało jędrny, zmniejszona zawartość tkanki tłuszczowej, zmniejszona 

sprężystość tkanek, skóra rozciągnięta, wiotka, słabo napięta itp.  

Na ogół zdający nie mieli problemy z postawieniem właściwej diagnozy. Poniżej 

przedstawione zostały fragmenty prac zawierające w miarę poprawnie sformułowane oceny 

stanu biustu klientki. 



Przykład 1 

 

 

Przykład 2 

 

Przykład 3 

 

Błędem popełnianym przez wiele osób było przepisywanie informacji umieszczanych 

wcześniej w założeniach lub informacji niestanowiących oceny stanu biustu.  

 

Ad 4. Propozycja zabiegu pielęgnacyjnego z określeniem celu, częstotliwości wykonania 

oraz wykazem przeciwwskazań do jego wykonania 

Punktem wyjścia do dokonania wyboru zabiegu pielęgnacyjnego z określeniem celu, 

częstotliwości wykonania oraz opracowania wykazu przeciwwskazań powinna była być 

postawiona wcześniej diagnoza stanu biustu. Opracowując ten fragment pracy 



egzaminacyjnej należało się wykazać zarówno wiedzą merytoryczną jak i znajomością 

terminologii właściwej dla zawodu (np. zabieg ujędrniający, modelujący, liftingujący, 

napinający). Gros zdających poradziło sobie z tym całkiem dobrze.  

Poniżej przedstawione zostały fragmenty prac egzaminacyjnych zawierające stosunkowo 

popranie określony zabieg i przeciskania do jego wykonania. 

Przykład 1 

W poniższym przykładzie występuje drobna nieścisłość. Zdający zasugerował zabieg 

ujędrniająco-nawilżający, a powinien był zaproponować jeden z następujących zabiegów:  

ujędrniający, modelujący, liftingujący, napinający. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przykład 2 

 

 

 

 



Niemal we wszystkich pracach znalazło się stwierdzenie o  braku przeciwwskazań do 

zabiegu.  

Najczęściej popełniane błędy  w tym elemencie pracy egzaminacyjnej polegały na:  

− podaniu nieprawidłowej nazwy zabiegu,  

− niewłaściwym sformułowaniu celu zabiegu,  

− braku wykazu przeciwwskazań do jego wykonania zabiegu, 

− niepoprawnym  określeniu częstotliwości zabiegów i ich liczby w serii. 

Ad 5. Wykazy tylko niezbędnych do wykonania zabiegu : 

 -środków i preparatów kosmetycznych z uwzględnieniem substancji czynnych, 

 -aparatów przyborów i materiałów kosmetycznych 

Najbardziej zasadne ze względu na stan biustu klientki było użycie maski 

termomodelującej oraz preparatów o właściwościach pojędrniających i liftingujących.  

Wielu zdających dokonało właściwych wyborów i w wykazach umieściło wyłącznie 

niezbędne i prawidłowo dobrane środki, preparaty kosmetyczne i wymieniło przy nich 

poprawne nazwy substancji czynnych używanych do tego typu zabiegów. Gros zdających 

dobrało również właściwe  przybory i materiały kosmetyczne. 

Poniżej przedstawione zostały fragmenty prac egzaminacyjnych ze stosunkowo dobrze 

opracowanymi wykazami.  



Przykład 1 

W przedstawionym poniżej wykazie brakuje  chusteczek kosmetycznych. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przykład 1 

W przedstawionym poniżej wykazie zdający niepotrzebnie umieścił wodę utlenioną. W tym 
zabiegu nie ma ona zastosowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zdarzały się prace egzaminacyjne z niekompletnymi wykazami  środków, preparatów, 

materiałów i przyborów.  Byli zdający, którzy uwzględniali w swoich wykazach 

środki/preparaty nie znajdujące zastosowania w proponowanym zabiegu. Zdarzało się 

nawet, że były to środki/preparaty wręcz szkodliwe w sugeroanym w dalszej części pracy 

zastosowaniu, np. spirytus salicylowy zastosowany do przecierania skóry biustu.  

Niektórzy  zdający w wykazie nie określali substancji czynnych. 

Część prac egzaminacyjnych zawierała w całości przepisaną treść załączników, bez 

dokonania wyboru właściwych środków i preparatów.  

Ad. V  Opis czynności związanych z przygotowaniem i wykonaniem zabiegu z 

uwzględnieniem metodyki. 

W tej części projektu realizacji prac oceniane było przygotowanie stanowiska pracy i klientki 

do zabiegu, polegające na wykonaniu niezbędnych czynności wstępnych. Większość 

zdających uwzględniła te przygotowania w swojej pracy egzaminacyjnej,  opisała 

przygotowanie miejsca zabiegu, dezynfekcję narzędzi, przyborów i zabezpieczenie fotela 

zabiegowego jednorazowym pokrowcem oraz zabezpieczenie odzieży klientki .  

Ten element pracy egzaminacyjnej powinien był zawierać również przeprowadzenie 

wywiadu z klientką.  

Przykłady prawidłowych opisów przedstawione zostały poniżej we fragmentach prac 

zdających:  

 



 

 

 



 

 



 

 

Kolejny etap wykonania zadania egzaminacyjnego polegał na opisie przebiegu zabiegu 

z uwzględnieniem metodyki. Duża część zdających prawidłowo i wyczerpująco opisała 

kolejne fazy zabiegu, tj. w poprawnej kolejności - zgodnie z zasadami jego wykonywania i 

przy zastosowaniu odpowiedniej do zastosowanych środków kosmetycznych techniki. W 

opisie metodyki przeważnie uwzględniano wykonanie diagnozy przy użyciu lampy z lupą, 

masażu kosmetycznego wraz opisem techniki i kierunku oraz odpowiednie przygotowaniem 

do niego, aplikowanie i ściąganie maski termo modelującej. Większość zdających wymieniała 

niezbędne środki i preparaty kosmetyczne o właściwościach ujędrniających, odżywczych i 

liftingujących. Przykłady prawidłowo wykonanych opisów zabiegu występują we 

fragmentach prac zdających, które zostały zamieszczone poniżej: 



 



 



 



 

 

 Zdający przewidział wykonanie podczas zabiegu jonoforezy. Nie było to konieczne, ale nie 

było też błędem. Używał jednak niewłaściwych nazw „elektroda”, „pelota „ zamiast 

„głowica”: 



 



 

 



 



 

 

 

W ostatnim przykładzie osoba zdająca w miarę dobrze opisała technikę zabiegu. Jednak w 

opisie  masażu nie wymieniła kolejnych ruchów masażu,  a określiła  czas, kierunek i 

właściwości. Prawidłowo opisała zdjęcie maski  w jednym kawałku, zabrakło jednak opisu 

usunięcia jej pozostałości co w przypadku zastosowania maski termo modelującej jest 

konieczne.  

 

Ostatnim etapem opisywanego zabiegu powinno być uprzątnięcie stanowiska pracy, 

wyrzucenie zużytych materiałów i przyborów  do pojemnika na odpady, a bielizny do kosza 

na brudną bieliznę oraz umycie i dezynfekcja przyborów i powierzchni, odstawienie 

preparatów i środków kosmetycznych na miejsce.  

W przypadku kiedy zdający w metodyce opisywanego zabiegu uwzględniali zastosowanie 

urządzeń  kosmetycznych wymagane było ich zdezynfekowanie po zakończeniu pracy. Z tą 

częścią zadania egzaminacyjnego zdający najczęściej nie mieli większych problemów, a 

wymienione czynności opisywali prawidłowo . 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Najczęstszymi błędami w tym elemencie pracy egzaminacyjnej były:   

brak opisu wywiadu z klientką,  

nieprawidłowy opis zabezpieczenia odzieży klientki,  

nie wymienianie żadnej bielizny zabiegowej dla klientki( klientka po zdjęciu górnej części 

ubrania i biustonosza okrywana była samym kocem). Nie uwzględnienie w metodyce 

diagnostyki biustu lub diagnostyka bez lampy-lupy. Wykonanie nieprawidłowo dobranych 

preparatów kosmetycznych np.: masek z glinki kaolinowe lub zielonej lub alg 

mikronizowanych ,użycie zbyt lekkiego kremu nawilżającego po maskę termo modelującą lub 

nie użycie żadnego kremu pod tą maskę, co jest dużym błędem mogącym spowodować 

podrażnienie skóry. Całkowicie  błędne wykonanie maski termo modelującej mogące 

świadczyć o niewiedzy na temat tego typu preparatu. 

 

Ad. VII  Zestaw zaleceń dla klientki dotyczących pielęgnacji biustu w warunkach 

domowych, propozycja preparatów kosmetycznych wraz z częstotliwością ich stosowania 

  

Prace z wyjątkiem najsłabszych uwzględniały zestaw zaleceń dla klientki do domowej 

pielęgnacji biustu. Zalecenia były w większości prawidłowe i dotyczyły m.in. doboru 

odpowiedniego biustonosza, gimnastyki mięśni klatki  piersiowej, odpowiedniej postawy 

ciała, samokontroli piersi, masaży i naprzemiennych kąpieli zmiennocieplnych. Zdarzały się 

również bardzo szczegółowe zalecenia dotyczące odpowiedniej diety, ochrony 



przeciwsłonecznej,  pozycji podczas snu a nawet stylu pływania mającego pozytywny wpływ 

na poprawę stanu biustu. Zdający w większości prawidłowo dobrali preparaty do pielęgnacji 

domowej oraz częstotliwość i sposób ich stosowania np. 

 



 

 

 



 

 



 

 

Najczęściej popełniane błędy: Nieprawidłowo dobrane preparaty np. peeling gruboziarnisty, 

kremy wybielające przebarwienia. Zbyt mała ilość propozycji zaleceń pielęgnacyjnych i 

preparatów kosmetycznych dla klientki lub zbyt ogólne ich nazwanie np. „używanie 

peelingów i kremów ogólnie dostępnych o odpowiednio dobranych składnikach aktywnych”.  

 

Ad. VIII  Ocena ogólna pracy egzaminacyjnej 

  

 Prace z wyjątkiem tych najsłabszych były czytelne i przejrzyste oraz logicznie 

uporządkowane. Nieliczne prace zawierały błędy merytoryczne .  

 

W niektórych pracach egzaminacyjnych znalazły się przykłady sformułowań i nazewnictwa 

odbiegającego od terminologii fachowej stosowanej w kosmetyce np. 

 

-badam klientkę palpitacyjnie 

-piersi klientki wyglądają jak przekłute balony 

-klientka jest pełna mleka 

-badam stopień obwisu biustu klientki 

-proszę klientkę aby wyjęła wszystkie metalowe implanty z ciała   

  

 


