
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU 
Pracownia fryzjerska 

w roku szkolnym 2021/2022 
dla klasy pierwszej Technikum nr3 

w zawodzie : Technik usług fryzjerskich  
nr programu: 514105 
Podręcznik: brak  
Nauczyciel: mgr Beata Kijak , mgr Anna Wrotny 

Ocenę niedostateczną 
otrzymuje uczeń, który

Ocenę dopuszczającą 
otrzymuje uczeń, który

Ocenę dostateczną 
otrzymuje uczeń, który

Ocenę dobrą otrzymu-
je uczeń, który

Ocenę bardzo dobrą 
otrzymuje uczeń, który

Ocenę celującą otrzy-
muje uczeń, który

- nie zna zasad: nie potrafi 
wymienić narzędzia  apara-
ty, przybory fryzjerskie, 
pielęgnować włosy,  mycie 
włosów i skory głowy, wy-
konać modelowanie wło-
sów,  dobrać preparaty do 
pielęgnacji,  regeneracji i 
modelowania włosów, na-
wijać na nawijacze różny-
mi technikami,  wyciskać 
fale na mokro, loczkowa-
nie włosów,  wykonać fry-
zury wieczorowe, fantazyj-
ne  awangardowe, okazjo-
nalne, plecionki, sekcje i 
separacje do strzyżenia 
męskiego, damskiego i 
grzywek,  przygotować 
stanowisko pracy do kolo-
ryzacji, wykonać farbowa-
nie.

- na bardzo słabym pozio-
mie, z wieloma odchyle-
niami, przy bardzo licznej 
pomocy nauczyciela potrafi 
wymienić narzędzia  apara-
ty, przybory fryzjerskie, 
pielęgnować włosy,  mycie 
włosów i skory głowy, wy-
konać modelowanie wło-
sów,  dobrać preparaty do 
pielęgnacji,  regeneracji i 
modelowania włosów, na-
wijać na nawijacze różnymi 
technikami,  wyciskać fale 
na mokro , loczkowanie-
włosów,  wykonać fryzury 
wieczorowe, fantazyjne  
awangardowe, okazjonalne, 
plecionki, sekcje i separacje 
do strzyżenia męskiego, 
damskiego i grzywek,  
przygotować stanowisko 
pracy do koloryzacji, wy-
konać farbowanie.

- na słabym poziomie, z 
wieloma odchyleniami, 
przy pomocy nauczyciela 
potrafi wymienić narzędzia  
aparaty, przybory fryzjer-
skie, pielęgnować włosy,  
mycie włosów i skory gło-
wy, wykonać modelowanie 
włosów,  dobrać preparaty 
do pielęgnacji,  regeneracji 
i modelowania włosów, 
nawijać na nawijacze róż-
nymi technikami,  wyciskać 
fale na mokro , loczkowa-
nie włosów,  wykonać fry-
zury wieczorowe, fantazyj-
ne  awangardowe, okazjo-
nalne, plecionki, sekcje i 
separacje do strzyżenia 
męskiego, damskiego i 
grzywek,  przygotować 
stanowisko pracy do kolo-
ryzacji, wykonać farbowa-
nie.

- na dobrym poziomie, z 
niewielkimi odchyleniami, 
przy nikłej pomocy nauczy-
ciela potrafi wymienić na-
rzędzia  aparaty, przybory 
fryzjerskie, pielęgnować 
włosy,  mycie włosów i 
skory głowy, wykonać mo-
delowanie włosów,  dobrać 
preparaty do pielęgnacji,  
regeneracji i modelowania 
włosów, nawijać na nawija-
cze różnymi technikami,  
wyciskać fale na mokro , 
loczkowanie włosów,  wy-
konać fryzury wieczorowe, 
fantazyjne  awangardowe, 
okazjonalne, plecionki, 
sekcje i separacje do strzy-
żenia męskiego, damskiego 
i grzywek,  przygotować 
stanowisko pracy do kolo-
ryzacji, wykonać farbowa-
nie.

- na bardzo dobrym pozio-
mie, samodzielnie i prawi-
dłowo potrafi wymienić 
narzędzia  aparaty, przybo-
ry fryzjerskie, pielęgnować 
włosy,  mycie włosów i 
skory głowy, wykonać mo-
delowanie włosów,  dobrać 
preparaty do pielęgnacji,  
regeneracji i modelowania 
włosów, nawijać na nawija-
cze różnymi technikami,  
wyciskać fale na mokro , 
loczkowanie włosów,  wy-
konać fryzury wieczorowe, 
fantazyjne  awangardowe, 
okazjonalne, plecionki, 
sekcje i separacje do strzy-
żenia męskiego, damskiego 
i grzywek,  przygotować 
stanowisko pracy do kolo-
ryzacji, wykonać farbowa-
nie.

- na bardzo dobrym pozio-
mie wykonuje  i potrafi 
wymienić narzędzia  apara-
ty, przybory fryzjerskie, 
pielęgnować włosy,  mycie 
włosów i skory głowy, wy-
konać modelowanie wło-
sów,  dobrać preparaty do 
pielęgnacji,  regeneracji i 
modelowania włosów, na-
wijać na nawijacze różnymi 
technikami,  wyciskać fale 
na mokro , loczkowanie 
włosów,  wykonać fryzury 
wieczorowe, fantazyjne  
awangardowe, okazjonalne, 
plecionki, sekcje i separacje 
do strzyżenia męskiego, 
damskiego i grzywek,  
przygotować stanowisko 
pracy do koloryzacji, wy-
konać farbowanie.



Kryteria oceniania z pracowni fryzjerskiej są zgodne ze statutem szkoły. Ocena końcowa jest oceną wystawioną przez nauczyciela.


Ponadto:


• nawet przy pomocy 
nauczyciela nie po-
trafi przedstawić 
wyników swojej 
pracy w formie pi-
semnej i ustnej, 

• nie opanował ele-
mentarnych wiado-
mości i umiejętności 
określonych progra-
mem nauczania, 

• notorycznie nie 
przygotowuje się do 
lekcji, nie wykonuje 
ćwiczeń, 

• odznacza się bra-
kiem systematyczno-
ści i chęci do nauki, 

• nie przestrzega prze-
pisów bhp i ppoż na 
zajęciach, 

• opuszcza zajęcia 

Ponadto:


• ma niepełną wiedzę 
określoną w podstawie 
programowej,  

• przestrzega przepisy 
bhp i ppoż, 

• ma duże luki w wia-
domościach i umiejęt-
nościach – wykonuje 
ćwiczenia o niewielkim 
stopniu trudności,  

• na lekcjach jest bierny 
pracuje opieszale, ćwi-
czenia wykonuje nie-
starannie i mało este-
tycznie, pracuje z gru-
pą lub z pomocą na-
uczyciela, a mimo to 
popełnia wiele pomy-
łek, 

• nie umie dokonać oce-
ny poprawności wyko-
nanych ćwiczeń,  

• nie potrafi wyciągnąć 
wniosków z wykona-
nych ćwiczeń,  

• prawidłowo przepro-
wadza ćwiczenia w 
początkowej fazie.

Ponadto: 
• ma niepełną wiedzę 

określoną w podstawie 
programowej, opano-
wał wiadomości i 
umiejętności podsta-
wowe,  

• wykonuje ćwiczenia z 
dużymi błędami,  

• przestrzega przepisów 
bhp i ppoż, 

• samodzielnie przed-
stawia wyniki swojej 
pracy w formie ustnej i 
pisemnej, 

• wykonuje zadania teo-
retyczne i praktyczne o 
średnim stopniu trud-
ności, bez opisów, 

• przy wykonywaniu 
ćwiczeń określonych 
programem nauczania 
jest mało samodzielny, 
pracuje tylko w grupie, 
jest mało staranny,  

• nie umie określić po-
prawności wykonanych 
ćwiczeń. 

Ponadto: 
• wykonuje samodzielnie 

ćwiczenie, 
• przestrzega przepisów 

bhp i ppoż, 
• opanował wiadomości i 

umiejętności o umiar-
kowanym stopniu trud-
ności,  

• poprawnie stosuje wia-
domości, rozwiązuje i 
wykonuje samodzielnie 
typowe ćwiczenia,  

• samodzielnie i higie-
nicznie wykonuje ćwi-
czenia z poszczególny-
ch działów określonych 
programem nauczania, 

• popełnia drobne po-
myłki przy wykonywa-
niu ćwiczeń, a estetyka 
ćwiczeń jest na pozio-
mie dobrym z pełnym 
opisem i wnioskami.

Ponadto: 
• przestrzega przepisów 

bhp i ppoż, 
• sprawnie posługuje się 

zdobytymi wiadomo-
ściami przewidzianymi 
programem nauczania,  

• potrafi wykorzystać 
posiadaną wiedzę w 
sytuacjach nowych i 
nietypowych,  

• osiąga minimum wy-
maganej wydajności,  

• prawidłowo i bardzo 
sprawnie wykonuje 
ćwiczenia, pracuje w 
pełni samodzielnie,  

• sprawnie omawia po-
szczególne etapy pracy 
– wyciąga poprawnie 
wnioski, 

• wykonuje ćwiczenia 
bardzo starannie, este-
tycznie, dokładnie, z 
pełnym opisem i z za-
chowaniem zasad bez-
pieczeństwa pracy,  

• sprawnie przeprowadza 
analizę poprawności 
wykonania ćwiczeń,  

• biegle charakteryzuje 
wnioski z przeprowa-
dzonych ćwiczeń. 

Ponadto: 
• ma wiedzę i umiejętno-

ści wykraczające poza 
podstawę programową; 
zna literaturę zawodo-
wą, potrafi zastosować 
wiedzę w różnych sy-
tuacjach problemowy-
ch, 

• przestrzega przepisów 
bhp i ppoż, 

• samodzielnie rozwija 
swoje zainteresowania, 

•  startuje z sukcesami w 
konkursach i olimpia-
dach,  

• jego wydajność pracy 
przekracza ustaloną 
normę minimalną,  

• uczeń doskonale wy-
konuje zadania - wynik 
w pełni odpowiada 
warunkom odbioru, 
sporządza i analizuje 
wnioski.


