
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie 

ul. Kaleńska 3, 04-367 Warszawa 

www.wspbm.edu.pl 
 

 

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE * STUDIA PODYPLOMOWE – FRYZJERSTWO I KOSMETOLOGIA OGÓLNA 1 | S t r o n a  

 

 

1. Jakie znasz enzymy  roślinne wykorzystywane w peelingach kosmetycznych?  

2. Jakie znasz rodzaje peelingów?  

3. Podaj przeciwwskazania do wykonania masażu kosmetycznego twarzy?  

4. Podaj przeciwwskazania do wykonania zabiegu  henny rzęs i brwi?  

5. Podaj prawidłową kolejność postępowania z narzędziami naruszającymi ciągłość 

tkanek ( sterylizacja , dezynfekcja i mycie). 

6. Jakie formy drobnoustrojów są niszczone w czasie sterylizacji?  

7. Podaj prawidłową kolejność warstw naskórka.  

8. Podaj przeciwwskazania do wykonania depilacji woskiem.   

9. Wymień prawidłową kolejność podstawowych ruchów masażu kosmetycznego.  

10. Podaj przeciwwskazania do masażu twarzy.   

11. Do jakiego rodzaju cery stosuje się peeling enzymatyczny?  

12. Kiedy należy przeprowadzić wywiad kosmetyczny z klientką?  

13. Do jakiego kształtu paznokci  nie używamy lakierów perłowych i opalizujących?  

14. Jakich narzędzi nie używamy przy wykonywaniu manicure biologicznego?  

15. Jakiego narzędzia używamy do usuwania skórek przy wykonywaniu manicure 

klasycznego?  

16. Jakich czynności należy dokonać przed  przystąpieniem do manicure?  

17. Podaj przeciwwskazania do wykonania manicure. 

18. Podaj przeciwwskazania do wykonywania peelingu skóry dłoni i stopy. 

19. Jakie właściwości posiada zabieg parafinowy na dłonie?  

20. Opisz w punktach kolejność wykonania makijażu dziennego. 
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21. Wyjaśnij pojęcie reakcja alergiczna. 

22. Jak należy postępować, żeby ustrzec się alergii pochodzącej od kosmetyków?  

23. Podaj, które składniki kosmetyków są najczęściej przyczyną reakcji alergicznej.  

24. Wymień i porównaj trzy choroby alergiczne skóry.  

25. Wyjaśnij pojęcie alergen.  

26. Podaj podział alergenów  

27. Wyjaśnij pojęcie fotodermatoza.  

28. Wyjaśnij, jakie zagrożenie wiąże się z farbowaniem włosów.  

29. Omów czynniki produkcji w przedsiębiorstwie (ziemia, praca, kapitał, 

informacja i wiedza).  

30. Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej. 

31. Czaszka człowieka i jej budowa. 

32. Anatomia i wzrost włosa. 

33. Co to jest strzyżenie włosów? 

34. Podaj sposoby prostowania włosów i krótko je scharakteryzuj. 

35. Zabiegi rozjaśniania włosów i ich charakterystyka. 

36. Wymień i omów techniki strzyżenia. 

37. Wymień rodzaje włosów i krótko je scharakteryzuj. 

38. Omów różnice pomiędzy rozjaśnianiem a pojaśnianiem włosów. 

39. Czym różni się kondycjonowanie od regeneracji włosów? 

40. Wymień typu urody i krótko je opisz. 

41. Jakie znasz sposoby pielęgnacji włosów? 

42. Co to jest dekoloryzacja? 

43. Wymień i omów rodzaje barwników występujących we włosie. 

44. Wymień rodzaje ondulacji i krótko je scharakteryzuj. 

45. Wymień i omów rodzaje łysienia. 
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