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INFORMACJE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O EGZAMIN MISTRZOWSKI 

Egzamin mistrzowski składa się z dwóch etapów: 

1. ETAP PRAKTYCZNY 

2. ETAP TEORETYCZNY 

ETAP PRAKTYCZNY 

Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Czas trwania etapu 
praktycznego wynosi 200 minut. Zdający wykonuje 9 zadań egzaminacyjnych, z działów: damskiego i męskiego. 

Zgłaszając się na egzamin praktyczny, kandydat zobowiązany jest przedłożyć: 
1. skierowanie na egzamin praktyczny; 
2. dowód tożsamości (przedkłada również na egzaminie teoretycznym); 
3. stosowną odzież roboczą; 
4. własne narzędzia, 
5. główki fryzjerskie i/lub modeli - minimum.1 na każdym z działów.  
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1. Nakręcenie trwałej ondulacji, stosując co najmniej dwie techniki nawijania. 20 

2. Nakręcanie pierścieni – 2 rzędy płaskich skrętnych w prawo, 2 rzędy płaskich 
skrętnych w lewo.  

25 

3. Wyciskanie fal na mokro na całej głowie. 20 

4. Uczesanie fryzury wieczorowej z wykorzystaniem dopinek (max 30 %). 30 

5. Strzyżenie i modelowanie, zgodnie z nowoczesnymi trendami mody fryzjerskiej. 
Włosy po strzyżeniu max 20 cm (cieniowanie na całej długości). 

45 

6. Farbowanie włosów według najnowszych trendów (co najmniej dwa kolory). max 60 
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7. Strzyżenie fryzury klasycznej z wycieniowanymi włosami na karku (bez kancika i 
bez użycia maszynki). Dozwolona konturówka. 

 

30 

8. Strzyżenie na jeża, wykonane nożyczkami. Dozwolona konturówka. 45 

9. Modelowanie fryzury klasycznej z użyciem płaskiej szczotki. 20 
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ETAP TEORETYCZNY 
 SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI: PISEMNEJ I USTNEJ 

I. Część pisemna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania zamknięte z zakresu następujących 
tematów: 

1. Rachunkowość zawodowa. 
2. Dokumentacja działalności gospodarczej. 
3. Rysunek zawodowy. 
4. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 
5. Podstawowe zasady ochrony środowiska. 
6. Podstawowe przepisy prawa pracy. 
7. Podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem. 
8. Podstawy psychologii i pedagogiki. 
9. Metodyka nauczania. 

Do wypełnienia test – w każdym temacie jest siedem pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, 
z których jedna jest prawidłowa.  
Czas trwania wynosi od 45 do 210 minut. 

II. Część ustna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania otwarte z zakresu następujących 
tematów: 

1. Technologia  
2. Maszynoznawstwo 
3. Materiałoznawstwo 

Zdający losuje zestaw trzech pytań do każdego z trzech tematów – łącznie odpowiada na 9 pytań w części ustnej 
egzaminu.  
Czas trwania wynosi maksymalnie 30 minut. Zdający ma dodatkowo 10 minut na zapoznanie się z treścią pytań 
egzaminacyjnych. 
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-FRYZJER-514101-EGZAMIN MISTRZOWSKI- 
BANK PYTAŃ ETAP TEORETYCZNY USTNY 

I TECHNOLOGIA 
1. Wymień sposoby dezynfekcji narzędzi i przyborów fryzjerskich, uzasadnij kolejność wykonywania czynności. 
2. Wymień występujące techniki strzyżenia włosów. 
3. Wymień przeciwwskazania przy zabiegu rozjaśnianiu włosów. 
4. Co to jest degażowanie? Wymień rodzaje nożyc używanych do tego rodzaju strzyżenia. 
5. Czym dezynfekujemy skaleczoną skórę i tamujemy krew? 
6. Na co musimy zwrócić uwagę przy wykonaniu rozjaśniania odrostów? 
7. Podaj sposoby prostowania włosów. 
8. W jakim celu myjemy głowę klienta w zakładzie fryzjerskim, opisz prawidłowy przebieg tej czynności. 
9. Wymień jaki % oraz do jakich celów używany jest w zakładzie fryzjerskim nadtlenek wodoru. 
10. Po jakich zabiegach i w jakim celu zakwaszamy włosy? 
11. Jaka część włosa jest najbardziej podatna na uszkodzenia i dlaczego? 
12. Wymień środki regenerujące włosy. 
13. Na czym polega palcowanie we fryzjerstwie? 
14. Zdefiniuj naturalne, przedwczesne i przejściowe wypadanie włosów. 
15. Co powinien zrobić fryzjer, który zauważy u klienta objawy choroby skóry? 
16. Wymień znane Ci sposoby pielęgnacji włosów. 
17. Wyjaśnij, co to jest ondulacja wodna, wymień jej rodzaje i sposoby wykonania. 
18. Co to jest ondulacja żelazkowa i kto był jej wynalazcą? 
19. Wymień rodzaje trwałych ondulacji i omów jeden z nich. 
20. Wymień sposoby cieniowania włosów. 
21. Omów, czym jest dezynfekcja a czym sterylizacja narzędzi fryzjerskich. 
22. W jaki sposób przeprowadza się zabieg farbowania włosów po raz pierwszy? 
23. Wyjaśnij, co to jest keratyna. 
24. Wymień przyczyny nieudanego farbowania włosów. 
25. Co wpływa na dobór fryzury dla klienta. 
26. Wyjaśnij na czym polega utrwalanie trwałej ondulacji. 
27. Wyjaśnij, co to jest trwała optycznie zwiększająca gęstość włosów. 
28. Omów jakie czynności poprzedzają zabieg rozjaśniania włosów.  
29. Omów organizację roboczego stanowiska pracy w salonie fryzjerskim. 
30. Wyjaśnij, co to jest tupecik. 
31. W jaki sposób można aplikować na włosy środki do ondulacji wodnej i ondulacji trwałej? 
32. Wyjaśnij, czym różni się fryzura wieczorowa od dziennej. 
33. Co to jest farbowanie włosów? Jaka reakcja zachodzi podczas tego zabiegu? 
34. Jak nazywały się w starożytnej Grecji osoby układające włosy? 
35. Czysty włos rozciągnięty o około 10% kurczy się po ustąpieniu siły naprężającej i wraca do swej pierwotnej 

długości. Wyjaśnij, jaka jest to właściwość włosa. 
36. Skąd biorą się różnice w gamie naturalnych barw włosów? 
37. Czym różni się strzyżenie „na tępo” od strzyżenia „na pióro”? 
38. Jakie zadania spełniają środki do stylizacji włosów? 
39. Omów zasady strzyżenia włosów na główce fryzjerskiej. 
40. Wymień możliwe przyczyny zbyt mocnego lub zbyt słabego skrętu włosów po wykonaniu zabiegu trwałej 

ondulacji. 
41. Omów proces zachodzący podczas zabiegu trwałej ondulacji. 
42. Omów chemiczne uszkodzenia włosa i wyjaśnij w wyniku czego powstają.  
43. Omów strzyżenie na garsonkę. 
44. Co to jest dekoloryzacja? Jaki % oksydantów można stosować do tego zabiegu? 
45. Omów różnicę pomiędzy zabiegiem rozjaśniania a zabiegiem farbowania rozjaśniającego. 
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II MASZYNOZNAWSTWO 
1. Wymień rodzaje szczotek używanych w zakładzie fryzjerskim. 
2. Wymień aparaty służące do zabiegów fryzjerskich. 
3. Do czego możemy zastosować komputer w praktyce fryzjerskiej? 
4. Jakich grzebieni nie można używać w salonie fryzjerskim? Uzasadnij dlaczego. 
5. Jakie znasz rodzaje nożyczek fryzjerskich? 
6. Jakie mogą być skutki korzystania z uszkodzonego sprzętu fryzjerskiego? 
7. Czym różnią się wałki do trwałej ondulacji od wałków do ondulacji wodnej? 
8. Jakie urządzenia sanitarne powinny znajdować się w zakładzie fryzjerskim? 
9. Omów jak działa prostownica. 
10. Omów jak należy konserwować nożyczki fryzjerskie. 
11. Wyjaśnij do czego służy nawiew zimnego powietrza w nowoczesnych suszarkach? 
12. Wymień przybory i narzędzia potrzebne do wykonywania ondulacji wodnej. 
13. Omów co to jest główka fryzjerska i do czego służy. 
14. Wymień urządzenia służące do termicznego odkształcania powierzchni włosów. 
15. Jakie narzędzia i przybory są potrzebne do wykonania trwałej ondulacji? 
16. Jakie znasz rodzaje maszynek elektrycznych (do strzyżenia)? 
17. Scharakteryzuj brzytwę, omów jakie było jej znaczenie we fryzjerstwie. 
18. Wymień i opisz narzędzia brzytwopodobne. 
19. Jakie awarie urządzeń fryzjerskich mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu instalacji elektrycznej? 
20. Omów budowę i zastosowanie maszynki do strzyżenia. 
21. Omów na co należy uważać podczas czyszczenia i dezynfekowania szczotek. 
22. Omów wykonanie dezynfekcji narzędzi i przyborów. 
23. Omów, jakie ma znaczenie i jak powinna wyglądać wentylacja w salonie fryzjerskim. 
24. Jaki efekt daje zróżnicowana budowa wałków podczas zabiegu trwałej ondulacji? 
25. Czym powinny charakteryzować się dobre szczotki do modelowania włosów? 
26. Wymień narzędzia i przybory służące do przekształceń nietrwałych włosa na sucho i na mokro. 
27. Omów jakie warunki powinien posiadać salon fryzjerski aby spełniał oczekiwania klientów i personelu. 
28. Jakie aparaty stosuje się w procesie suszenia włosów? 
29. Wymień miejsca i przedmioty, które w salonie fryzjerskim są szczególnie narażone na obecność wirusów i 

bakterii. 
30. Wyjaśnij co to jest i do czego służy sauna we fryzjerstwie. 
31. Opisz jak wygląda i do czego służy dyfuzor. 
32. Co to jest konturówka i jakie ma zastosowanie we fryzjerstwie? 
33. Do czego służą wałki o kształcie spiralnym? 
34. Wymień podstawowe instalacje potrzebne do prawidłowego działania zakładu fryzjerskiego. Uzasadnij 

dlaczego najbardziej korzystne jest światło dzienne. 
35. Wymień występujące długości nożyczek do strzyżenia. 
36. Które części maszynki do strzyżenia powodują przecinanie włosa? 
37. Jakie środki ostrożności należy zachować przy obchodzeniu się z instalacją i aparaturą elektryczną? 
38. Co to są wypełniacze i do czego służą? 
39. Jakie ćwiczenia można wykonywać na główce fryzjerskiej? Co utrudnia farbowanie i trwałą ondulację? 
40. Wyjaśnij, co to jest aparat kulkowy do sterylizacji. 
41. Omów, czym są gorące nożyczki i do czego służą. 
42. Opisz jak należy myć główkę fryzjerską. 
43. Wyjaśnij, co to jest hoker i czemu służy. 
44. Wyjaśnij, co to jest konturowanie. Jakie narzędzia stosuje się do tej czynności? 

III MATERIAŁOZNAWSTWO 
1. W jakim celu dodaje się do rozjaśniania włosów wodę amoniakalną NH4OH? 
2. Z jakich pierwiastków składa się włos? (wymień podstawowe) 
3. Jaką temperaturę powinna mieć woda podczas mycia głowy? 
4. Jaka część skóry człowieka nie jest pokryta włosami? 
5. Wymień co może atakować skórę człowieka i powodować w ten sposób choroby skóry? 
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6. Omów zastosowanie roztworu nadtlenku wodoru (H2O2) we fryzjerstwie. 
7. Podaj skład chemiczny włosa. 
8. W jakim stężeniu występuje perhydrol, podaj wzór chemiczny. 
9. Wymień kosmetyki do pielęgnacji i stylingu używane we fryzjerstwie damskim i męskim. 
10. Wymień środki do mycia głowy. 
11. Wyjaśnij działanie słabych kwasów i słabych zasad na skórę głowy i włosy. 
12. Jak można usunąć twardość wody? 
13. Wyjaśnij, jak działają na włosy odżywki a jak balsamy. 
14. Dlaczego przed rozjaśnianiem nie należy myć głowy? 
15. Co oznaczają pojęcia: indygo, henna, kampesz? 
16. Wymień z jakich warstw składa się skóra. 
17. Jakie rodzaje włosów występują na ludzkim ciele? 
18. Omów jaką funkcje spełniają włosy? 
19. Co decyduje o trwałości ułożonych włosów? 
20. Jakimi środkami myjemy włosy przed zabiegiem chemicznym? 
21. Jakimi środkami myjemy włosy po zabiegu chemicznym? 
22. Co jest podstawowym składnikiem płynów do trwałej ondulacji? 
23. Wyjaśnij, co to jest skala stężenia pH? 
24. Jakie znaczenie ma dobór roztworu nadtlenku wodoru przy farbowaniu? 
25. Jaki wpływ na włosy mają promienie ultrafioletowe? 
26. Jakie mogą być efekty uczulenia na środki chemiczne stosowane w salonach fryzjerskich? 
27. Kto i kiedy wynalazł środek do rozjaśniania włosów? 
28. Wymień witaminy rozpuszczalne w wodzie. 
29. Wymień witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. 
30. Jakie są naturalne źródła pozyskiwania wody? 
31. Podaj stany skupienia wody na ziemi. 
32. Wymień naturalne źródła pozyskiwania surowców fryzjerskich. 
33. Wymień i omów jaki kształt mają włosy w przekroju poprzecznym. 
34. Wymień najważniejsze właściwości fizyczne ludzkiego włosa. 
35. Jak długo żyje włos na głowie? Co to jest cykl włosowy?  
36. Jakie preparaty stosowane są do rozjaśniania włosów (ze względu na stopień rozjaśniania)? 
37. Jakie zadanie w zabiegach fryzjerskich spełniają zasady? 
38. Jakie zadanie w zabiegach fryzjerskich spełniają kwasy? 
39. Jakie czynności w salonie fryzjerskim połączone są z reakcją chemiczną? 
40. Czym charakteryzuje się amoniak? Jest zasadą czy kwasem? 
41. Omów jak działają płukanki tonujące na włosy naturalne a jak na rozjaśniane. 
42. Podaj zalety i wady farby roślinnej i farby oksydacyjnej (utleniającej). 
43. Jakie znaczenie dla włosów ma niedobór krzemu w organizmie człowieka? 
44. Dlaczego nie stosuje się obecnie do barwienia włosów farb metalicznych? 
45. Wyjaśnij, co znaczy, że farba jest środkiem działającym permanentnie? 
46. Wyjaśnij, co to jest stężenie roztworu? Co oznacza stężenie procentowe? 
47. Po jakim czasie farba jest najaktywniejsza? 
48. Wymień produkty, jakich powinien używać fryzjer do utrzymania higieny dłoni. 
49. Wymień znane Ci wyroby perukarskie. 
50. Z jakich części składa się włos? 
51. Wymień znane Ci przyczyny wypadania włosów. 
52. Wymień zasady przechowywania preparatów zawierających nadtlenek wodoru. 
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BANK PYTAŃ ETAP TEORETYCZNY PISEMNY 

I RACHUNKOWOŚĆ ZAWODOWA – PRZYKŁADY PYTAŃ 

1. Oblicz 13% z kwoty 2330. 

2. Do ceny usługi 24,70 zł należy doliczyć podatek 8% i zysk 20%. Ile kosztuje usługa? 

3. Fryzjerka wypracowała 3000 zł obrotu, z tego otrzymała 35% i zapłaciła 20% podatku. Jaką kwotę otrzymała 

fryzjerka ? 

4. Do ceny usługi wynoszącej 32,00 zł należy doliczyć podatek 8% i zysk 25%. Ile kosztuje usługa? 

5. Uczesanie włosów trwa 30 minut, a roboczo-minuta kosztuje 0,18 zł. Ile wyniesie robocizna w tym 

przypadku? 

6. Jakim procentem liczby 500 jest liczba 25? 

7. W zakładzie fryzjerskim przeprowadzono remont, którego koszt wyniósł 3500 zł netto. Oblicz koszt remontu 

brutto przyjmując, że podatek VAT wynosi 23%. 

8. Jeśli połączymy dwie części 6% H2O2  to jaki % H2O2  otrzymamy? 

9. Jeżeli połączymy 3 części 10% H2O2  to ilu procentowy roztwór otrzymamy? 

10. Jedna roboczogodzina w zakładzie kosztuje 9 zł. Uczesanie trwa 30 minut. Ile wynosi koszt robocizny w tym 

przypadku? 

11. Jeśli połączymy 2 litry 6% roztworu wody utlenionej z 3 litrami 6% roztworu wody utlenionej, to ile litrów 

roztworu otrzymamy? 

12. Jakie będzie stężenie wody utlenionej jeśli do 150 ml perhydrolu dolejemy 150 ml wody? 

13. Jedna tuba farby kosztuje 16,80 zł, do farbowania zużyto 1,5 tuby. Koszt zużytego materiału wyniósł: 

14. Suszarka do włosów kosztuje 190 zł netto. Ile będzie kosztowała po doliczeniu 23% podatku VAT? 

15. Jeżeli połączymy 4 części 6% H2O2, to ilu procentowy  roztwór otrzymamy? 

16. Do rozjaśnienia włosów użyto dwie łyżeczki po 60 ml środka oraz 90 ml wody utlenionej. Ile materiału 

zużyto? 

17. Cena usługi podstawowej wynosi 35,00 zł, a dodatki do tej usługi stanowią 18% tej kwoty. Ile zapłaci klient za 

usługę? 

18. Ile kosztuje roboczo – minuta, jeśli wiadomo, że roboczo – godzina kosztuje 15,00 zł. 

19. Pracownik przepracował w miesiącu 168 godzin, jego stawka godzinowa wynosi 9,50 zł brutto. 

Wynagrodzenie brutto za dany miesiąc wyniesie: 

20. Cenę towaru, który kosztował 140,00 zł podniesiono o 15%. Jaka jest nowa cena towaru? 

21. Stawka za jedną roboczo – godzinę wynosi 9,00 zł. Ile kosztuje w tym przypadku 1 roboczo – minuta? 

22. W zakładzie fryzjerskim przeprowadzono remont, którego koszt wyniósł 4500,00 zł. Jaką kwotę należy 

zapłacić po doliczeniu 23% podatku VAT? 

23. Firma zakupiła fotele za sumę 2100,00 zł. Za przewóz zapłaci 7% wartości foteli. Ile firma zapłaci za przewóz 

foteli? 

24. W salonie fryzjerskim zorganizowano szkolenie, które kosztowało 1170,00 zł. W salonie zatrudnionych jest 12 

osób. Jaki był koszt szkolenia na jedną osobę? 

25. Zamówione katalogi kosztują 150 zł rocznie, a ich dostarczenie 7,80 zł miesięcznie. Jaki jest roczny koszt 

katalogów? 

26. Katalogi zamówione do zakładu fryzjerskiego kosztują 150,00 zł miesięcznie. Przesyłane są raz w miesiącu a 

jednorazowy koszt przesyłki wynosi 7,80 zł. Jaki koszt rocznie ponosi właściciel zakładu? 

27. W zakładzie osiągnięto obrót 1720 zł. Z tej kwoty otrzymasz 28% i zapłacisz 19% podatku. Jaką kwotę 

ostatecznie otrzymasz? 

28. Litr koncentratu szamponu kosztuje 8 zł. Na umycie jednej głowy zużywamy 5 ml koncentratu. Oblicz kwotę 

wydaną na koncentrat w ciągu 25 dni roboczych, przy założeniu, że dziennie myjemy 15 głów. 
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29. Oblicz ile średnio zabiegów trwałej ondulacji można wykonać z 3,5 litra płynu, przyjmując, że średnio na 

jeden zabieg potrzeba około 80 ml płynu. 

30. Firma przysłała towar o wartości 520,00 zł. Szampony i odżywki stanowiły 70% wartości dostawy. Ile 

kosztowały pozostałe towary? 

31. Fryzjerka wypracowała 9800,00 zł obrotu, z tego  otrzymała 35% i zapłaciła 20% podatku. Jaką kwotę 

otrzymała fryzjerka? 

32. Fryzjerka wypracowała 10500,00 zł obrotu, z tego otrzymała 35% i zapłaciła 20% podatku. Jaką kwotę 

otrzymała fryzjerka? 

33. Jeżeli oprocentowanie kredytu w banku w skali roku wynosi 20%, a stopa inflacji 5%, to realna stopa 

procentowa wynosi: 

34. Wykonanie pasemek kosztuje 120,00 zł. Jaka kwota wpłynie do kasy za modelowanie, jeżeli  stanowi ona 25% 

kosztu pasemek? 

35. Stawka za jedną godzinę roboczą wynosi 8,40 zł. Ile kosztuje jedna minuta pracy? 

36. Ile wynosi składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia brutto 2600,00 zł, jeśli stanowi ona 18,71% 

wynagrodzenia? 

37. Na wynagrodzenia przeznaczono 7200,00zł. 3/5 tej kwoty wypłacono pierwszej zmianie. Ile wypłacono 

drugiej zmianie? 

38. Czynsz za lokal wynosi 500,00 zł, a inne opłaty 2 razy więcej. Jaka jest suma opłat? 

39. W zakładzie fryzjerskim przeprowadzono remont, którego koszt wyniósł 37000 zł plus 23% podatku VAT. 

Firma, która przeprowadzała remont udzieliła właścicielowi rabatu 5%. Ile za remont zapłacił właściciel? 

40. Oblicz koszty utrzymania zakładu wiedząc, że: czynsz wyniósł 1200,00 zł; zużyto 100 kW energii, przy czym 1 

kW kosztuje 1,50 zł; zużyto 6 m3  wody, przy czym 1 m3 kosztuje 3,50 zł; zapłacono składki ZUS w wysokości 

830,00 zł; zapłacono podatek w wysokości 140,00zł; środki czystości i zakup materiałów wyniósł 20 % obrotu, 

przy czym obrót wyniósł 4280,00 zł 

41. Pracownik otrzymuje za jedną godzinę pracy 12,50 zł brutto i pracuje 8 godzin dziennie. Oblicz, jakie otrzyma 

wynagrodzenie brutto po przepracowaniu 24 dni roboczych. 

42. Ile wyniesie składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia brutto 1300,00, jeśli stanowi ona 18,71% 

tego wynagrodzenia? 

43. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą nie 

może być niższa niż 2227,80 zł. Składka na ubezpieczenie społeczne obliczona od podstawy wynosi: na 

ubezpieczenie emerytalne: 19,52%; na ubezpieczenie rentowe: 8%; na ubezpieczenie chorobowe: 2,45%; na 

Fundusz Pracy: 2,45%; na ubezpieczenie zdrowotne: 9%; na ubezpieczenie wypadkowe od 0,67% do 3,86%. 

Składka, którą musi wpłacić osoba prowadząca działalność gospodarczą na ubezpieczenie emerytalne i 

rentowe wynosi: 

44. W czasie dnia pracy w zakładzie fryzjerskim wykonano 15 zabiegów farbowania włosów i zużyto do tego 5 

opakowań farby. Całkowity koszt materiału wyniósł 375,00 zł. Jaka jest cena farby zużytej do jednego 

zabiegu? 

45. Oblicz w litrach, roczne zużycie szamponu w zakładzie fryzjerskim przy założeniu, że na umycie jednej głowy 

zużywamy 5 ml szamponu, w ciągu dnia myjemy 25 głów a zakład jest otwarty 280 dni w ciągu roku. 

46. Odżywka do włosów o pojemności 1 litr kosztuje 100 zł. Po trzech kolejnych podwyżkach o 20% cena tego 

produktu wynosi: 

47. Firma zakupiła: 2 fotele za 3500,00 zł każdy, 1 myjkę za 4000,00 zł, 2 stanowiska za 8500,00 zł każde. Za 

przewóz zapłaciła 5% wartości zakupionych mebli. Ile firma zapłaci za towar wraz z przewozem? 

48. W jakich proporcjach należy zmieszać 12% H2O2 z 3% H2O2 aby otrzymać 9% H2O2 ? 

49. W jakich proporcjach należy zmieszać 12% H2O2 z 3% H2O2 aby otrzymać 6% H2O2 ? 

50. Aby otrzymać 400 ml 3% roztworu H2O2  z 12% H2O2 należy zmieszać: 

51. Aby otrzymać 300 ml 4% roztworu H2O2  z 12% H2O2 należy zmieszać: 
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52. Aby otrzymać 480 ml 10% roztworu H2O2  z 12% H2O2 należy zmieszać: 

53. Wskaż, jaka będzie różnica w wysokości wynagrodzenia brutto dwóch pracowników, których zarobki 

kształtują się następująco: 

− pracownik 1 – pensja zasadnicza 1650,00 zł + 20% premii regulaminowej 

− pracownik 2 – pensja zasadnicza 1700,00 zł + 15% premii regulaminowej 

II DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

1. Skrót NIP oznacza: 

2. Skrót CV oznacza: 

3. Podatek VAT to: 

4. W Polsce zeznanie podatkowe znane jest jako formularz:  

5. Urząd Statystyczny nadaje numer: 

6. Księgi rachunkowe musi prowadzić 

7. Przedsiębiorstwo prywatne prowadzone indywidualnie przez osobę fizyczną działa na podstawie: 

8. Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia powinno zawierać imię i nazwisko osoby: 

9. Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą dokonuje rejestracji firmy w: 

10. Na podstawie której z wymienionych poniżej umów, przysługuje pracownikowi prawo do urlopu 

wypoczynkowego? 

11. Program komputerowy służący do sporządzania, wydruku i wysyłania dokumentów do ZUS to: 

12. Na podstawie, którego z wymienionych zaświadczeń lekarskich pracodawca może zatrudnić pracownika? 

13. Polecenie przelewu jest: 

III RYSUNEK ZAWODOWY – RODZAJE I PRZYKŁADY PYTAŃ 

1. Podziałka (skala odwzorowania). 

2. Po zmieszaniu koloru czerwonego i niebieskiego powstaje: 

3. Linie łukowate można znaleźć we fryzurach: 

4. Jaka twarz określana jest jako „ideał”? 

5. Podstawowe kolory to: 

6. Jakiego koloru farby do włosów nie zastosujemy przy rumianej cerze? 

7. O osi symetrii mówimy wtedy, gdy: 

8. Kontrasty we fryzurze tworzą: 

9.  „Schody” przy strzyżeniu włosów powstają w wyniku: 

10. Z poniżej przedstawionych typów zarostu męskiego wskaż brodę łopatkową. 

11. Popularnym stylem fryzury w okresie rokoko była fryzura przedstawiona na rysunku: 

12. Która z metod nawijania trwałej ondulacji nazywamy metody spiralną? 

13. Z przedstawionych poniżej uczesań wybierz fryzurę asymetryczną. 

14. z przedstawionych poniżej uczesań wybierz fryzurę symetryczną. 

15. Z przedstawionych poniżej różnych form fryzur wybierz najbardziej korzystną dla wysokiej, szczupłej kobiety.  

16. Wskaż współczesną linię fryzury.  

17. Możemy obserwować zjawisko połysku włosów ponieważ: 

18. Jaką długość włosów zastosujemy przy pełnej twarzy damskiej? 

19. Podstawowy format w rysunku technicznym to: 

20. Którą z podanych linii oznaczamy widoczne krawędzie i linie zarysu przedmiotu? 

21. Fryzura nieodpowiednia dla twarzy okrągłej to: 

22. Linie łamane to: 
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23. Aby po wykonaniu trwałej ondulacji boki układały się do przodu, włosy należy nakręcić na nawijacze 

techniką: 

24. Który z przedstawionych rysunków ilustruje klasyczną formę zarostu twarzy typu bródka hiszpańska?  

25. Który z poniższych rysunków przedstawia przekrój poprzeczny torebki włosowej włosa prostego? 

26. Który z poniższych rysunków przedstawia przekrój poprzeczny torebki włosowej włosa podatnego do 

falowania? 

27. Który z poniższych rysunków przedstawia przekrój poprzeczny torebki włosowej włosa nadmiernie 

kędzierzawego? 

28. Poniższy rysunek przedstawia przekrój łodygi włosa. Cyfrą 4 oznaczono: 

29. Poniższy rysunek przedstawia przekrój łodygi włosa. Cyfrą 2 oznaczono: 

30. Do przedstawionego profilu głowy dobierz fryzurę, która skoryguje nieprawidłowości. 

31. Wybierz fryzurę, która zatuszuje płaski tył głowy. 

32. Którą z poniższych fryzur należy zaproponować klientce o trójkątnym kształcie twarzy? 

33. Fryzura odpowiednia dla twarzy trójkątnej to: 

34. Chcąc skorygować okrągły kształt twarzy należy wykonać strzyżenie: 

35. Poniższy rysunek przedstawia przekrój podłużny dolnej części korzenia włosa. Cyfrą 1 oznaczono: 

36. Poniższy rysunek przedstawia przekrój podłużny dolnej części  korzenia włosa. Cyfrą 2 oznaczono: 

37. Jaki kontur wewnętrzny fryzury został przedstawiony na poniższym rysunku? 

38. Na poniższym rysunku przedstawiono jeden z typów deformacji głowy, jaki?  

39. Zaznaczona na ciemno na rysunku część głowy to: 

40. Jaką technikę układania włosów należy zastosować, aby uzyskać przedstawioną na rysunku fryzurę? 

41. Kształt fryzury uzyskany na poniższym rysunku można uzyskać, stosując system nawijania włosów: 

IV ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

1. Wodą nie wolno gasić: 

2. W przypadku poparzenia ciała należy: 

3. Zastosowanie opatrunku uciskowego jest najwłaściwszym sposobem tamowania: 

4. Co nazywamy wypadkiem przy pracy? 

5. Szkolenie okresowe ma na celu: 

6. W jakim celu stosuje się zerowanie urządzeń elektrycznych? 

7. Kto odpowiada za stan BHP na stanowisku pracy? 

8. Kto w zakładzie pracy jest władny wydać zgodę na ponowne uruchomienie maszyny, przy której doszło 

do wypadku? 

9. Obowiązek poinformowania pracownika o ryzyku zawodowym spoczywa na: 

10. Czy pracownicy mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniu bhp poza godzinami pracy? 

11. Co to jest ergonomia? 

12. Pomieszczenia czasowej pracy to pomieszczenia, w których łączny czas przebywania tego samego 

pracownika w ciągu jednej doby trwa: 

13. Pożary metali lekkich, np. magnezu, sodu, potasu, litu, do których gaszenia stosuje się specjalne środki 

gaśnicze w postaci proszków, to pożary z grupy: 

14. Maszyna posiadająca ruchome części powinna być wyposażona w osłony do wysokości co najmniej: 

V PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA  

1. Biodegradacji, czyli biologicznemu rozkładowi najszybciej wraz z upływem czasu ulęgają: 

2. Profesjonalne niszczenie odpadów niebezpiecznych dla środowiska to: 

3. Kto ponosi koszty usunięcia skutków zanieczyszczeń środowiska? 
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4. Na czym polega ochrona powietrza? 

5. Co się rozumie pod pojęciem- ścieki? 

6. Kto ustala wysokość opłat za korzystanie ze środowiska? 

7. Czy wymagane jest pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza? 

8. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnosimy na rzecz: 

9. Na czym polega przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska? 

10. W jakich jednostkach określone są stawki opłat za umieszczanie odpadów na składowisku? 

11. Co rozumie się pod pojęciem opłata produktowa? 

12. Kto prowadzi kartę ewidencji odpadów komunalnych? 

13. Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest zobowiązany do sporządzenia zestawienia zbiorczego: 

14. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnosimy na rzecz: 

15. Który urząd wydaje pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza? 

VI PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA PRACY 

1. Kodeks Pracy to dokument określający: 

2. Po 10-ciu latach pracy wymiar urlopu wynosi: 

3. Roszczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy rozstrzyga: 

4. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje: 

5. Po jakim czasie młodociany pracownik nabywa prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego? 

6. Liczba godzin nadliczbowych nie może przekraczać dla pracownika: 

7. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w przypadku: 

8. Kiedy i w jakim czasie pracodawca obowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy? 

9. Okres wypowiedzenia obowiązujący pracownika zatrudnionego powyżej 10 lat w danym zakładzie pracy 

na czas nie określony wynosi: 

10. Czy pracodawca może zastosować karę regulaminową po upływie 4 miesięcy od dopuszczenia się przez 

pracownika naruszenia porządku i dyscypliny pracy? 

11. Czy pracownik młodociany ma prawo do urlopu bezpłatnego w okresie wakacji? 

12. Czy pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi opinię o jego pracy? 

13. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, który: 

14. Od ilu zatrudnionych pracowników należy wprowadzić w zakładzie regulamin wynagradzania? 

VII PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA GOSPODARCZEGO I ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 

1. Działalność, której celem jest informowanie o produktach i usługach podmiotu gospodarczego to: 

2. Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON uzyskuje się w:  

3. Kwoty wpłacone przez pracodawcę na konto ZUS to: 

4. Co oznacza skrót KRS?:  

5. Eksport to: 

6. Własność komunalna, to własność: 

7. Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą współpracują w zakresie obowiązkowego 

ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z: 

8. Sprzedaż towaru za granicą po cenie niższej niż w kraju lub poniżej kosztów produkcji nazywamy: 

9. Rozliczenie podatkowe /PIT-y/ składamy w:  

10. System podatkowy to: 

11. Koszty stałe przedsiębiorstwa to: 

12. Ceną równowagi rynkowej jest cena: 
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13. Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą współpracują w zakresie obowiązkowego 

ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z: 

14. Która spółka podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym? 

15. Numer PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) uzyskuje się w: 

VIII PODSTAWY PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI 

1. Pedagogika to nauka o:  

2. Podstawą autorytetu mistrza jako nauczyciela i wychowawcy jest: 

3. Psychologia to nauka zajmująca się: 

4. Analiza to: 

5. Praktyczna znajomość w posługiwaniu się właściwymi regułami przy wykonywaniu odpowiednich zadań to: 

6. Temperament sangwinika charakteryzuje się: 

7. Stan uczuciowy, który trwa przez pewien czas i wpływa na zachowanie człowieka to:  

8. Zasada systematyczności w kształceniu polega na: 

9. Wychowanie jest to: 

10. Myślenie to: 

11. Zasada systematyczności w kształceniu polega na: 

12. Socjotechnika jest to: 

13. Wola, uwaga, pamięć, inteligencja są to: 

14. Inteligencja to: 

15. Aktywność w psychologii to: 

IX METODYKA NAUCZANIA 

1. Program nauczania określa: 

2. Samokształcenie to: 

3. Do metod nauczania opartych na słowie zalicza się: 

4. Okres adaptacji to: 

5. Liczba godzin lekcyjnych nauczania poszczególnych przedmiotów dla różnych poziomów kształcenia to: 

6. Metody nauczania oparte na obserwacji i pomiarze to: 

7. Środki dydaktyczne spełniają rolę: 

8. Kształcenie zawodowe obejmuje proces: 

9. Ćwiczenia to:  

10. Metoda w nauczaniu zawodu oparta na obserwacji i działaniu to: 

11. Metoda w nauczaniu zawodu oparta na obserwacji i działaniu to: 

12. Zasada przystępności polega na tym, aby: 

13. Ocena pracy, analiza błędów popełnionych przez ucznia przy jednoczesnym pokazaniu prawidłowego jej 

wykonania, to trwałe elementy:  

14. Podstawa programowa to: 

15. Zasada kształcenia to: 


