ZADANIA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO
W ZAWODZIE FRYZJER






etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez zadań
egzaminacyjnych,
kandydat wykonuje zadania pod nadzorem co najmniej dwóch członków zespołu
egzam
każde zadanie oceniane jest przez zespół egzaminacyjny (komisja)
członkowie zespołu egzaminacyjnego dokonują oceny zadań, stosując kryteria
zatwierdzone przez izbę rzemieślniczą
do wykonania zadań należy wykorzystać: na dziale damskim główki treningowe
oraz na dziale męskim model.
Lp.

1 /D
2 /D
3 /D
4 /D
5 /D
6 /D
7 /D
8/M
9/M
10/M

ZADANIE

Nakręcenie trwałej ondulacji,
stosując różne techniki
nawijania, omówienie wykonania
Wyciskanie fal na mokro na całej
głowie
Nakręcenie pierścieni:
- płaskich do fal na pół głowy,
- spiralnych do fal na pół głowy
Uczesanie fryzury dziennej o
modnej linii
Przeczesanie fryzury dziennej na
fryzurę wieczorową
Farbowanie włosów zgodnie z
najnowszymi trendami
Strzyżenie i modelowanie,
zgodnie z nowoczesnymi
trendami mody fryzjerskiej
Strzyżenie i uczesanie fryzury
klasycznej z wycieniowanymi
włosami na karku
Strzyżenie na jeża, wykonane
nożyczkami z użyciem maszynki
Wykonanie i omówienie masażu
głowy
ŁĄCZNY CZAS WYKONANIA
ZADAŃ

CZAS
wykonani
a

UWAGI

15 min

Bez płynu

20 min

Szerokość fali 2 cm lub 2 własne
palce

20 min

Łączone wokół głowy

15 min

długość włosów od czubka głowy
max. 20cm, włosy wcześniej
nakręcone na wałki i wysuszone)*

25 min

Wieczorowa-konkursowa. Spinki
dozwolone do przepięcia. Dopinki
i ozdoby dopuszczalne do 30 %

30 min

(co najmniej dwa kolory)

45 min
35 min
40 min
5 min
250 min

Długość włosów przed strzyżeniem
(góra min 5 cm, boki ok. 2 cm. Bez
kancika, bez maszynki
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