
Egzaminy praktyczne w zawodzie fryzjer 2022 

 

 

* O terminie egzaminu, na który zostaje przypisany młodociany pracownik, decyduje: data złożenia wniosku 
egzaminacyjnego, przynależność do cechu przez mistrza szkolącego, oraz szkoła, do której uczęszcza 
młodociany pracownik. Termin wyznaczonego egzaminu nie podlega zmianie, chyba że zdający w czasie 
wyznaczonego egzaminu będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim, kwarantannie lub izolacji. W takim 
przypadku izba wyznaczy drugi i ostateczny termin egzaminu. 
 

 

ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU CZELADNICZEGO  

W ZAWODZIE FRYZJER 

▪ etap praktyczny egzaminu polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych, 

sprawdzających umiejętności praktyczne kandydata, 

▪ kandydat wykonuje zadania pod nadzorem co najmniej dwóch członków zespołu egzaminacyjnego 

▪ każde zadanie  oceniane jest  przez zespół  egzaminacyjny  (komisja), 

▪ członkowie zespołu egzaminacyjnego dokonują oceny zadań, stosując kryteria zatwierdzone przez izbę 

rzemieślniczą, 

NA CZAS TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA  

▪ obowiązkowo zadania egzaminu praktycznego zdający wykonuje na główce treningowej – wystarczająca jest 

jedna główka treningowa damska do wykonania wszystkich trzech zadań egzaminacyjnych. Prosimy                           

o zwrócenie uwagi na jakość zakupionej główki. 

▪ każdy zdający wykonuje na egzaminie czeladniczym – trzy (3) zadania egzaminacyjne, których ocena 

udokumentowana jest w „Karcie obserwacji i oceny etapu praktycznego egzaminu.” Kandydat zdający egzamin 

czeladniczy będzie musiał wykonać obowiązkowo dwa zadania, to jest: 

Lp. Data egzaminu 
praktycznego 

Miejsce egzaminu praktycznego 
 

1.  05.03.2022 Pomorska Izba Rzemieślnicza 

2.  12.03.2022 Pomorska Izba Rzemieślnicza 

3.  19.03.2022 Pomorska Izba Rzemieślnicza 

4.  07.04.2022 Cech Rzemiosła Różnych w Kwidzynie 

5.  08.04.2022 Cech Rzemiosła Różnych w Kwidzynie 

6.  02.04.2022 Pomorska Izba Rzemieślnicza 

7.  09.04.2022 Pomorska Izba Rzemieślnicza 

8.  11.04.2022 Cech Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim 

9.  12.04.2022 Cech Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim 

10.  23.04.2022 Pomorska Izba Rzemieślnicza 

11.  07-05.2022 Pomorska Izba Rzemieślnicza 

12.  14-05.2022 Pomorska Izba Rzemieślnicza 

13.  14-05.2022 Powiatowy Cech Rzemiosł Małych I Średnich Przedsiębiorstw 
Związek Pracodawców 

14.  19.05.2022 Pomorskie Szkoły Rzemiosł 

15.  20.05.2022 Pomorskie Szkoły Rzemiosł 

16.  21-05.2022 Pomorska Izba Rzemieślnicza 

17.  21-05.2022 Powiatowy Cech Rzemiosł Małych I Średnich Przedsiębiorstw 
Związek Pracodawców 

18.  21.05.2022 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni 

19.  24.05.2022 Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Pucku  

20.  28.05.2022 Pomorska Izba Rzemieślnicza 

21.  04-06.2022 Pomorska Izba Rzemieślnicza 



 

Lp. ZADANIE 

1/D 
Strzyżenie zgodnie z nowoczesnymi trendami mody fryzjerskiej 

(włosy w modnej tonacji kolorystycznej) oraz modelowanie fryzury przy pomocy suszarki ręcznej i szczotek 

2/M Strzyżenie fryzury klasycznej wraz z modelowaniem – włosy na karku wycieniowane, bez użycia maszynki  

 
▪ oraz jedno zadanie wybrane losowo, losowanie zadań egzaminacyjnych odbędzie się w obecności przynajmniej 

dwóch członków komisji egzaminacyjnej spośród poniższych konkurencji: 

 

Lp. ZADANIE 

3/D 
Nakręcenie trwałej ondulacji: stosując dwie, wybrane techniki nawijania, nawinąć po 5 wałków  wg  

wybranych technik 

4/D Wyciskanie fal na mokro na całej głowie  

5/D Nakręcenie pierścieni: - 2 rzędy płaskich do fal, - 2 rzędy spiralnych do fal  

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

7/M Uczesanie fryzury klasycznej  

8/M Uczesanie fryzury użytkowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


