ZADANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU CZELADNICZEGO
W ZAWODZIE FRYZJER
Etap praktyczny egzaminu polega na samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych,
Kandydat wykonuje zadania pod nadzorem co najmniej dwóch członków zespołu egzamin
Każde zadanie oceniane jest przez zespół egzaminacyjny ( komisja )
Członkowie zespołu egzaminacyjnego dokonują oceny zadań, stosując kryteria
zatwierdzone przez izbę rzemieślniczą
Do wykonania zadań czeladniczych niezbędne są m.in.: na dziale damskim główka
treningowa ( dowolna ilość ), na dziale męskim model
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LP

Zadania

Czas wyko-

Uwagi

nania
1.
2.
3.

4.

5.

Nakręcanie trwałej ondulacji, stosując co
10 min
najmniej 2 techniki nawijania (10 szt. wałków)
Wyciskanie fal na mokro na całej głowie

30 min

Nakręcanie pierścieni:
-2 rzędy płaskich do fal,
-2 rzędy spiralnych do fal

20 min

Uczesanie fryzury wieczorowej o modnej linii
( włosy wcześniej nakręcone na wałki i
wysuszone)

25 min

szerokość fali 2 cm

Fryzura wieczorowa konkursowa. Spinki tylko do
przypięcia. Dopinki i ozdoby
dopuszczalne do 30%

Strzyżenie zgodne z nowoczesnymi trendami 50 min
mody fryzjerskiej ( włosy w modnej tonacji
kolorystycznej) oraz modelowanie fryzury przy
pomocy suszarki oraz szczotek okrągłych

6.
Strzyżenie fryzury klasycznej - włosy na karku 30 min
męskie wycieniowane, bez użycia maszynki

Długość włosów przed
strzyżeniem u góry min. 5 cm, boki
ok. 2 cm.

7.
Uczesanie fryzury klasycznej z przedziałkiem 20 min
męskie lub do góry (modelowanie na szczotce płaskiej)

Na czubku głowy wys. co najmniej
4 cm

8.
Uczesanie fryzury użytkowej
męskie
Łączny czas wykonania zadania

10 min
195 min
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