
Pytania do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2020/2021 

dla kierunku  

Kosmetologia I stopnia 
 

CHEMIA KOSMETYCZNA I 

 

1. Woda i jej rola w organizmach żywych i kosmetologii. Wody naturalne - podział, obieg wody w przyrodzie. 

Wody mineralne. 

2. Równowagi w roztworach elektrolitów - słabe i mocne kwasy i zasady. Teorie kwasów i zasad (Arrheniusa, 

Brønsteda, Lewisa). 

3. Pojęcie pH i jego rola w organizmach żywych i kosmetologii. 

4. Metody rozdzielania i oczyszczania mieszanin - przykłady, zastosowania w kosmetologii. 

5. Zastosowanie substancji nieorganicznych w kosmetologii - przykłady związków i ich zastosowań. 

 

CHEMIA KOSMETYCZNA II 

 

1. Kosmetyczne surowce powierzchniowoczynne - przykłady, budowa chemiczna. 

2. Kosmetyczne surowce przeciwdrobnoustrojowe - budowa, działanie i zastosowanie. 

3. Kosmetyczne surowce barwiące - budowa i zastosowanie. 

 

RECEPTURA KOSMETYCZNA I 

 

1. Wazelina, lanolina, euceryna, charakterystyka podłoża, zastosowanie w kosmetyce.  

2. Emulsje i mikroemulsje w kosmetyce. 

3. Toniki, wody aromatyczne. 

 

RECEPTURA KOSMETYCZNA II 

 

1. Minimalne wymagane informacje, które powinny znaleźć się na opakowaniu preparatu kosmetycznego. 

2. Zastosowanie polimerów w preparatach kosmetycznych. 

 

DERMATOLOGIA 

 

1. Najczęstsze choroby dermatologiczne skóry twarzy w praktyce kosmetologa. 

2. Najczęstsze choroby dermatologiczne skóry dłoni w praktyce kosmetologa. 

3. Choroby włosów. 

4. Cechy skóry nadreaktywnej, związane z nią choroby oraz zasady jej pielęgnacji. 

5. Trądzik różowaty - przyczyny, objawy, zasady pielęgnacji. 

6. Przyczyny i objawy skóry suchej oraz zasady jej pielęgnacji. 

7. Cechy skóry łojotokowej, związane z nią choroby oraz zasady jej pielęgnacji. 

8. Najczęstsze alergeny kontaktowe występujące w kosmetykach. 

9. Najczęstsze raki skóry - epidemiologia, rokowanie, objawy kliniczne, rozpoznanie, leczenie. 

10. Budowa i funkcje skóry.  

 

KOSMETOLOGIA PIELĘGNACYJNA 

 

1. Zastosowanie zabiegu d’arsonwalizacji w kosmetologii. 

2. Rodzaje pilingów w kolejności od najłagodniejszych dla skóry. 

3. Cechy skóry starzejącej się. 

4. Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obowiązujące w gabinecie kosmetycznym. 



5. Zasady pielęgnacji cery naczynkowej. 

6. Zasady pielęgnacji cery mieszanej. 

7. Zasady pielęgnacji cery trądzikowej. 

8. Rodzaje pedicure i przeciwwskazania do tego zabiegu. 

9. Rodzaje masek kosmetycznych. 

10. Rodzaje kwasów stosowanych w gabinetach kosmetologicznych. 

 

KOSMETOLOGIA UPIĘKSZAJĄCA 

 

1. Cellulit. Klasyfikacja. Obraz kliniczny. Stadia rozwojowe. 

2. Charakterystyka zabiegów kosmetologicznych wykorzystywanych przy patologicznej kumulacji tkanki 

tłuszczowej. 

3. Metody stosowane w redukcji rozstępów skóry. 

4. Wewnątrzpochodne i zewnątrzpochodne starzenie skóry. 

5. Zabiegi stosowane w kosmetologii anty - aging. 

6. Kwasy wykorzystywane w kosmetologii do pilingów chemicznych. 

7. Wskazania i przeciwwskazania do wykonania pilingu chemicznego. 

8. Schemat wykonania zabiegu z wykorzystaniem pilingu chemicznego. 

9. Zabiegi kosmetologiczne rekomendowane dla pacjentów onkologicznych. 

10. Zabiegi kosmetologiczne rekomendowane dla kobiet ciężarnych. 

 

FIZJOTERAPIA I MASAŻ 

 

1. Czym jest fizjoterapia i jakie działy wchodzą w jej skład? 

2. Masaż - definicja, rodzaje. 

3. Techniki masażu klasycznego i ich działanie na organizm człowieka. 

4. Wskazania i przeciwwskazania do masażu klasycznego. 

5. Laseroterapia - zastosowanie, wskazania, przeciwwskazania. 

 

ESTETYKA 

 

1. Co to jest estetyka? Przykłady praktyk i zjawisk estetycznych, uwzględniając estetyzację życia codziennego. 

2. Czym jest piękno, jak je rozpoznajemy i czy ma wpływ na nasze życie? Uzasadnij odpowiedź.  

3. Jakie są współczesne wymagania estetyczne? Co sądzisz na ich temat? 

 
 


