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Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• identyfikuje stan włosów i skóry głowy oraz nieprawidłowości włosów i skóry głowy 
klienta przed zabiegiem pielęgnacji 

• wskazuje przeciwwskazania do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na włosach 
klienta 

• określa wpływ preparatów do mycia i pielęgnacji na stan włosów 
• określa działanie składników preparatów na włosy i skórę klienta 
• planuje zabiegi do regeneracji włosów 
• dobiera preparaty pielęgnacyjne do planowanego zabiegu fryzjerskiego 
• dobiera preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy oraz włosów dodanych 
• stosuje różne metody mycia włosów i skóry głowy  
• stosuje w trakcie zabiegu techniki masażu skóry głowy  
• określa kształt głowy i twarzy klienta pod kątem zabiegu nietrwałego i trwałego 

odkształcania włosów, strzyżenia włosów i formowania fryzury 
• określa profil twarzy do zabiegu fryzjerskiego 
• dobiera kształt fryzury do cech indywidualnych urody klienta 
• określa sposób korekty na podstawie zaobserwowanej nieprawidłowości  
• koryguje błędy popełnione podczas nietrwałego odkształcania włosów i formowania 

fryzury  
• określa sposoby tworzenia fryzur, w tym harmonię, trójwymiarowość, proporcje, 

kompozycje 
• wykonuje fryzury dzienne korygujące mankamenty urody 
• wykonuje fryzury dzienne zgodne ze zmieniającą się modą  
• dobiera sposoby korygowania błędów technologicznych do uzyskanego 

niepożądanego efektu trwałego odkształcania włosów 
• dobiera sposoby korygowania błędów popełnionych podczas strzyżenia włosów 
• uzasadnia wybór preparatu, metody i techniki zmiany koloru włosów 
• chętnie korzysta z każdej okazji do zdobycia nowej wiedzy; 
• bierze udział w konkursach fryzjerskich; 
• angażuje się udział zajęć pozalekcyjnych szkoły; 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
• planuje zabieg pielęgnacji włosów i skóry głowy 
• organizuje stanowisko pracy do zabiegu pielęgnacji włosów i skóry głowy 
• zabezpiecza odzież klienta przed wykonaniem zabiegu pielęgnacji włosów i skóry 

głowy 
• wykonuje zabiegi pielęgnacyjne: ramowe, ochronne, profilaktyczne, kompleksowe 

zgodnie z kolejnością technologiczną i zasadami bhp 
• dobiera metody pielęgnacji włosów 
• wykonuje zabiegi pielęgnacyjne mechaniczne i chemiczne  



• dobiera preparaty do kondycjonowania, regeneracji, stymulacji 
• wykonuje zabiegi pielęgnacji zarostu męskiego z kolejnością technologiczną i 

zasadami bhp 
• dobiera rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego do stanu włosów i skóry głowy oraz włosów 

dodanych 
• wskazuje przeciwwskazania do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych 
• prowadzi rozmowę konsultacyjną z klientem dotyczącą zakresu usługi fryzjerskiej 
• wykonuje mycie włosów i skóry głowy z zastosowaniem różnych technik masażu 

skóry głowy  
• dobiera preparaty do wykonania zabiegów nietrwałego odkształcania włosów i 

formowania fryzury 
• stosuje podział włosów na sekcje i separacje do ondulacji nietrwałej, strzyżenia i 

farbowania włosów 
• wykonuje zabieg nietrwałego odkształcania technikami ondulacji wodnej i żelazkowej 
• układa fryzury dzienne i wieczorowe z włosów o różnej długości  
• wykonuje koki, upięcia z włosów i plecionki 
• tworzy fryzury wieczorowe z zastosowaniem dopinek, ozdób, wypełniaczy  
• stosuje zasady tworzenia formy fryzury wieczorowej  
• stosuje metody i techniki zabiegów trwałego odkształcania włosów  
• określa zmiany zachodzące we włosach podczas wykonania zabiegów trwałego 

odkształcania 
• określa przeciwwskazania do wykonania zabiegu trwałego odkształcania włosów 
• dobiera metody i techniki do trwałego odkształcania włosów  
• dobiera średnicę wałków do pożądanego efektu trwałego odkształcania włosów  
• stosuje instrukcję producenta do wykonania zabiegu trwałego odkształcania włosów  
• dobiera preparat ondulujący do stanu i jakości włosów  
• stosuje ciąg technologiczny wykonania zabiegu trwałego odkształcania włosów 
• stosuje preparaty przed zabiegiem i po zabiegu trwałego odkształcania włosów 
• wykonuje technik nawijania włosów na wałki: krzyżową, kierunkową, cegiełkową, 

wachlarzową, nawijanie wałek na wałek 
• dobiera metodę i technikę strzyżenia do rodzaju i jakości włosów i oczekiwanego 

efektu  
• stosuje zasady wydzielania linii separacji do zabiegu strzyżenia włosów  
• dobiera rodzaje sekcji w zależności od kształtu planowanej formy strzyżenia  
• wykonuje strzyżenia damskie w formie: spójnej, stopniowanej, przyrastającej 

warstwowo, jednolitej warstwowo, oraz strzyżenia męskie klasyczne i użytkowe 
• wykonuje strzyżenie włosów damskich i męskich z zastosowaniem podziału na sekcje, 

separacje i pasma pamięci 
• wykonuje strzyżenie włosów damskich i męskich dobraną metodą, sposobem i 

techniką 
• stosuje rodzaje dystrybucji i projekcji do określonej formy strzyżenia 
• wykonuje strzyżenie włosów damskich i męskich z zachowaniem ciągu 

technologicznego 
• określa głębię i kierunek koloru 
• rozróżnia oznaczenia literowe i numeryczne we wzornikach kolorów włosów 
• rozróżnia rodzaje preparatów stosowanych do zabiegów zmiany koloru włosów 
• rozróżnia metody i techniki koloryzacji rozjaśniającej, przyciemniającej i tonującej 

oraz rozjaśniania właściwego 
• identyfikuje kolor naturalny i wyjściowy włosów klienta 
• posługuje się kartą diagnozy klienta pod kątem zabiegu zmiany koloru włosów 
• organizuje stanowisko pracy zgodnie z ergonomią i obowiązującymi procedurami bhp 

do zabiegu zmiany koloru włosów 
• zabezpiecza odzież i kontur porostu klienta do zabiegu zmiany koloru włosów 
• szacuje ilość preparatów do wykonania zabiegu zmiany koloru włosów  
• przygotowuje mieszaninę do zabiegu zmiany koloru włosów 
• odmierza preparaty przy użyciu specjalistycznej aparatury i przyborów  



• wykonuje kaloryzację i rozjaśnianie włosów dobraną metodą i techniką 
• wykonuje zabiegi rozjaśniania i koloryzacji całościowej, odrostów, wybranych pasm i 

sekcji 
• wykonuje zabiegi korekcji koloru 
• wykonuje zabiegi pielęgnacyjne po zabiegach zmiany koloru włosów 
• dobiera aparaty do sterylizacji sprzętu używanego podczas zabiegu  
• wykonuje sterylizację sprzętu 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
• wymienia cechy zdrowych włosów i skóry głowy  
• prowadzi rozmowę konsultacyjną z klientem dotyczącą zakresu usługi fryzjerskiej 
• rozpoznaje stan włosów i skóry głowy oraz nieprawidłowości włosów i skóry głowy  
• identyfikuje przeciwwskazania do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na włosach 

klienta  
• określa wpływ preparatów do mycia i pielęgnacji na stan włosów  
• dobiera preparaty do planowanego zabiegu fryzjerskiego: pielęgnacji, farbowania 

włosów i trwałej ondulacji 
• stosuje różne metody mycia włosów i skóry głowy  
• stosuje techniki masażu skóry głowy  
• rozróżnia preparaty stosowane przed zabiegiem nietrwałego odkształcania włosów w 

tym: pianki, lotiony, preparaty zabezpieczające włosy przed wysoką temperaturą 
• rozróżnia preparaty stosowane po zabiegu nietrwałego odkształcania włosów w tym: 

lakiery, gumy, woski, pomady 
• zabezpiecza odzież klienta przed wykonaniem zabiegu pielęgnacji, strzyżenia włosów, 

farbowania, nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury 
• dobiera preparaty do wykonania zabiegów nietrwałego odkształcania włosów i 

formowania fryzury 
• stosuje podział włosów na sekcje i separacje do ondulacji nietrwałej, strzyżenia i 

farbowania włosów 
• wykonuje zabieg nietrwałego odkształcania technikami ondulacji wodnej i żelazkowej 
• układa fryzury dzienne i wieczorowe z włosów o różnej długości  
• wykonuje plecionki i upina fryzury wieczorowe z włosów o różnej długości 
• określa zmiany zachodzące we włosach podczas wykonania zabiegów trwałego 

odkształcania 
• określa przeciwwskazania do wykonania zabiegu trwałego odkształcania włosów 
• dobiera preparat ondulujący do stanu i jakości włosów  
• stosuje ciąg technologiczny wykonania zabiegu trwałego odkształcania włosów 
• wykonuje technik nawijania włosów na wałki: krzyżową, kierunkową i cegiełkową 
• wykonuje zabieg trwałego odkształcania włosów: skręcanie, prostowanie 
• rozpoznaje formy strzyżeń damskich: spójną, stopniowaną, przyrastającą warstwowo, 

jednolitą warstwowo, oraz strzyżeń męskich klasycznych i użytkowych 
• wykonuje strzyżenie włosów damskich i męskich z zastosowaniem podziału na sekcje, 

separacje i pasma pamięci 
• stosuje zasady wydzielania linii separacji do zabiegu strzyżenia włosów  
• rozpoznaje formy strzyżeń damskich: spójną, stopniowaną, przyrastającą warstwowo, 

jednolitą warstwowo, oraz strzyżeń męskich klasycznych i użytkowych 
• wykonuje strzyżenie włosów damskich i męskich z zastosowaniem podziału na sekcje, 

separacje i pasma pamięci 
• wykonuje strzyżenie włosów damskich i męskich dobraną metodą, sposobem i 

techniką 
• rozpoznaje rodzaje dystrybucji i projekcji 
• określa głębię i kierunek koloru 
• rozróżnia oznaczenia literowe i numeryczne we wzornikach kolorów włosów 
• rozróżnia rodzaje preparatów stosowanych do zabiegów zmiany koloru włosów 
• rozróżnia metody i techniki koloryzacji rozjaśniającej, przyciemniającej i tonującej 

oraz rozjaśniania właściwego 



• identyfikuje kolor naturalny i wyjściowy włosów klienta 
• organizuje stanowisko pracy zgodnie z ergonomią i obowiązującymi procedurami bhp 

do zabiegu zmiany koloru włosów 
• zabezpiecza odzież i kontur porostu klienta do zabiegu zmiany koloru włosów 
• przygotowuje mieszaninę do zabiegu zmiany koloru włosów 
• odmierza preparaty przy użyciu specjalistycznej aparatury i przyborów  
• wykonuje kaloryzację i rozjaśnianie włosów dobraną metodą i techniką 
• wykonuje zabiegi rozjaśniania i koloryzacji całościowej, odrostów, wybranych pasm i 

sekcji 
• wykonuje zabiegi pielęgnacyjne po zabiegach zmiany koloru włosów 
• opisuje metody dekontaminacji 
• stosuje metody dekontaminacji  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
• wymienia cechy zdrowych włosów i skóry głowy  
• prowadzi rozmowę konsultacyjną z klientem dotyczącą zakresu usługi fryzjerskiej 
• rozpoznaje stan włosów i skóry głowy oraz nieprawidłowości włosów i skóry głowy  
•  przed zabiegiem pielęgnacji, farbowania włosów i trwałej ondulacji 
• dobiera preparaty do planowanego zabiegu fryzjerskiego: pielęgnacji, farbowania 

włosów i trwałej ondulacji 
• wykonuje zabiegi mycia włosów i skóry głowy klienta zgodnie z kolejnością 

technologiczną i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 
• rozróżnia preparaty stosowane przed zabiegiem nietrwałego odkształcania włosów w 

tym: pianki, lotiony, preparaty zabezpieczające włosy przed wysoką temperaturą 
• rozróżnia preparaty stosowane po zabiegu nietrwałego odkształcania włosów w tym: 

lakiery, gumy, woski, pomady 
• zabezpiecza odzież klienta przed wykonaniem zabiegu pielęgnacji, strzyżenia włosów, 

farbowania, nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury 
• dobiera preparaty do wykonania zabiegów nietrwałego odkształcania włosów i 

formowania fryzury 
• stosuje podział włosów na sekcje i separacje do ondulacji nietrwałej, strzyżenia i 

farbowania włosów 
• wykonuje zabieg nietrwałego odkształcania technikami ondulacji wodnej i żelazkowej 
• układa fryzury dzienne i wieczorowe: Hiszpan, kok w bok, kok na szczycie głowy 

gładki oraz z loków zgodnie z technologią fryzjerską 
• wykonuje warkocz holenderski i francuski   
• wykonuje plecionki i sploty z włosów 
• określa zmiany zachodzące we włosach podczas wykonania zabiegów trwałego 

odkształcania 
• dobiera preparat ondulujący do stanu i jakości włosów  
• wykonuje technik nawijania włosów na wałki: krzyżową, kierunkową i cegiełkową 
• wykonuje zabieg trwałego odkształcania włosów: skręcanie, prostowanie 
• rozpoznaje formy strzyżeń damskich: spójną, stopniowaną, przyrastającą warstwowo, 

jednolitą warstwowo, oraz strzyżeń męskich klasycznych i użytkowych 
• wykonuje strzyżenie włosów damskich i męskich z zastosowaniem podziału na sekcje, 

separacje i pasma pamięci 
• stosuje zasady wydzielania linii separacji do zabiegu strzyżenia włosów  
• wykonuje strzyżenie włosów damskich i męskich dobraną metodą, sposobem i 

techniką 
• rozróżnia rodzaje preparatów stosowanych do zabiegów zmiany koloru włosów 
• rozróżnia metody i techniki koloryzacji rozjaśniającej, przyciemniającej i tonującej 

oraz rozjaśniania właściwego 
• identyfikuje kolor naturalny i wyjściowy włosów klienta 
• organizuje stanowisko pracy zgodnie z ergonomią i obowiązującymi procedurami bhp 

do zabiegu zmiany koloru włosów 
• zabezpiecza odzież i kontur porostu klienta do zabiegu zmiany koloru włosów 
• przygotowuje mieszaninę do zabiegu zmiany koloru włosów 



• odmierza preparaty przy użyciu specjalistycznej aparatury i przyborów  
• wykonuje zabiegi rozjaśniania i koloryzacji całościowej, odrostów, wybranych pasm i 

sekcji 
• wykonuje zabiegi pielęgnacyjne po zabiegach zmiany koloru włosów 
• rozpoznaje rodzaje preparatów do dezynfekcji  
• dezynfekuje stosowany podczas zabiegu sprzęt i stanowisko pracy  
• umieszcza w wyznaczonych pojemnikach odpady powstałe w wyniku wykonania 

zabiegu 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• wymienia cechy zdrowych włosów i skóry głowy  
• prowadzi rozmowę konsultacyjną z klientem dotyczącą zakresu usługi fryzjerskiej 
• rozpoznaje stan włosów i skóry głowy klienta przed zabiegiem pielęgnacji, 

farbowania włosów i trwałej ondulacji 
• dobiera preparaty do planowanego zabiegu fryzjerskiego: pielęgnacji, farbowania 

włosów i trwałej ondulacji 
• wykonuje zabiegi mycia włosów i skóry głowy klienta zgodnie z kolejnością 

technologiczną i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 
• rozróżnia preparaty stosowane przed zabiegiem nietrwałego odkształcania włosów w 

tym: pianki, lotiony, preparaty zabezpieczające włosy przed wysoką temperaturą 
• rozróżnia preparaty stosowane po zabiegu nietrwałego odkształcania włosów w tym: 

lakiery, gumy, woski, pomady 
• zabezpiecza odzież klienta przed wykonaniem zabiegu pielęgnacji, strzyżenia włosów, 

farbowania, nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury 
• dobiera preparaty do wykonania zabiegów nietrwałego odkształcania włosów i 

formowania fryzury 
• stosuje podział włosów na sekcje i separacje do ondulacji nietrwałej, farbowania 

włosów 
• wykonuje zabieg nietrwałego odkształcania technikami ondulacji wodnej i żelazkowej 
• wykonuje fryzury dzienne i wieczorowe (Hiszpan, kok w bok), warkocz holenderski i 

kłos zgodnie z technologią fryzjerską 
• dobiera preparat ondulujący do stanu i jakości włosów  
• wykonuje technik nawijania włosów na wałki: krzyżową, kierunkową i cegiełkową 
• wykonuje zabieg trwałego odkształcania włosów: skręcanie 
• klasyfikuje rodzaje sekcji i separacji do zabiegu strzyżenia włosów  
• dobiera rodzaj linii separacji do określonej formy strzyżenia 
• rozpoznaje formy strzyżeń damskich: spójną, stopniowaną, przyrastającą warstwowo, 

jednolitą warstwowo, oraz strzyżeń męskich klasycznych i użytkowych 
• wykonuje strzyżenie włosów damskich i męskich z zastosowaniem podziału na sekcje, 

separacje: poziome, pionowe, ukośne i pasma pamięci: stabilne i mobilne 
• rozróżnia metody i techniki koloryzacji rozjaśniającej, przyciemniającej i tonującej 

oraz rozjaśniania właściwego 
• organizuje stanowisko pracy zgodnie z ergonomią i obowiązującymi procedurami bhp 

do zabiegu zmiany koloru włosów 
• zabezpiecza odzież i kontur porostu klienta do zabiegu zmiany koloru włosów 
• przygotowuje mieszaninę do zabiegu zmiany koloru włosów 
• wykonuje zabiegi rozjaśniania i koloryzacji całościowej, odrostów, wybranych pasm i 

sekcji 
• wykonuje zabiegi pielęgnacyjne po zabiegach zmiany koloru włosów 
• wykonuje zabiegi koloryzacji całościowej, odrostów i wybranych pasm 
• dezynfekuje stosowany podczas zabiegu sprzęt i stanowisko pracy  
• umieszcza w wyznaczonych pojemnikach odpady powstałe w wyniku wykonania 

zabiegu 

Kryteria oceniania są zgodne ze statutem szkoły. Ocena końcowa jest oceną wystawianą przez 



nauczyciela. 


