
Pytania do egzaminu dyplomowego w roku 2020/2021 

dla kierunku  

Kosmetologia II stopnia  
 

SUROWCE KOSMETYCZNE 

 

1. Substancje roślinne oraz składniki aktywne stosowane w zwalczaniu cellulitu.   

2. Zastosowanie śluzów w kosmetyce oraz w jakich roślinach występują. 

3. Substancje roślinne zawierające enzymy stosowane w kosmetyce. 

4. Oleje roślinne stosowane w kosmetyce, wymienić i omówić 5 wybranych. 

5. Kwasy owocowe - występowanie, podział, zastosowanie w kosmetyce. Wskazania i przeciwwskazania do 

stosowania kwasów. 

 

SENSORYKA I ŚRODKI ZAPACHOWE 

 

1. Metody służące do analizy związków lotnych. 

2. Podział substancji zapachowych ze względu na pochodzenie, podać przykłady.  

3. Aromaterapia - techniki aromaterapii i znaczenie olejków eterycznych.  

4. Najważniejsze olejki eteryczne kwiatowe - ich znaczenie i zastosowanie w aromaterapii i kosmetologii. 

 

RECEPTURA PREPARATÓW KOSMETYCZNYCH 

 

1. Substancje pomocnicze stosowane w kosmetykach: antyoksydanty, humektanty i konserwanty - przykłady.  

2. Podłoża gotowe w recepturze kosmetycznej i ich zastosowanie. 

3. Toniki i płyny micelarne jako formy kosmetyków stosowanych na skórę. 

4. Interakcje w kosmetykach podczas ich sporządzania. 

 

PRZEMYSŁOWA PRODUKCJA KOSMETYKÓW 

 

1. Reguła FIFO i gdzie w firmie kosmetycznej się ją stosuje? 

2. Cele wprowadzania zasad GMP w firmie kosmetycznej? 

3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo gotowego produktu kosmetycznego w świetle zasad GMP. 

 

OCENA JAKOŚCI KOSMETYKÓW 

 

1. Europejski System Notyfikacji Kosmetyków - ogólna charakterystyka, wymagany zakres informacji. 

2. Stabilność preparatów kosmetycznych - rodzaje niestabilności, metody badania stabilności. 

 

KOSMETOLOGIA PIELĘGNACYJNA 

 

1. Mezoterapia, rodzaje, wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu. 

2. Mikrodermabrazja, rodzaje , wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu. 

3. Radiofrekwencja (RF), wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu. 

4. Działanie promieniowania UV na skórę. 

5. Zmiany chorobowe na płytkach paznokciowych, na co kosmetolog powinien uważać. 

6. Zmiany chorobowe na stopach, na co kosmetolog powinien uważać. 

7. Metody leczenia podologicznego. 

8. Przyczyny wypadania włosów, cykl włosowy i jego zaburzenia. 

9. Zmiany przednowotworowe i nowotworowe skóry, na co kosmetolog powinien uważać. 

 



KOSMETOLOGIA LECZNICZA 

 

1. Charakterystyka skóry z trądzikiem pospolitym i odpowiednie zabiegi kosmetologiczne.  

2. Charakterystyka skóry z trądzikiem różowatym i odpowiednie zabiegi kosmetologiczne. 

3. Starzenie się skóry i metody przeciwstarzeniowe stosowane w kosmetologii. 

4. Przebarwienia, przyczyny powstawania i metody ich leczenia.  

5. Dermatoskop i jego przydatność w diagnostyce znamion i innych schorzeń skóry. 

6. Choroby alergiczne skóry stanowiące problem w pracy kosmetologa. 

7. Zabiegi dla kobiet w ciąży , wskazania i przeciwwskazania. 

8. Zabiegi z użyciem ultradźwięków stosowane w kosmetologii. 

9. Czynniki zewnątrzpochodne mające wpływ na starzenie się skóry. 

 

PRAWO I EKONOMIA 

 

1. Reklama w gabinecie kosmetycznym. 

2. Prawne aspekty zawodu kosmetologa. 

3. Metody zarządzania personelem. 

4. Informacja o kosmetykach i zabiegach udzielana klientowi. 

5. Rola i kompetencje menadżera. 

 

REHABILITACJA 

 

1. Badanie pacjenta dla potrzeb fizjoterapii. 

2. Postępowanie z pacjentem z nadwagą i otyłością (rehabilitacja). 

3. Postępowanie z pacjentem z cukrzycą. 

4. Osteoporoza. Objawy, przyczyny, postępowanie i profilaktyka. 

 

CHIRURGIA ESTETYCZNA 

 

1. Wypełniacze, rodzaje i zastosowanie. 

2. Toksyna botulinowa, zastosowanie w medycynie estetycznej. 

 

CHIRURGIA PLASTYCZNA I POURAZOW 

1. Złamania kości twarzoczaszki. 

2. Wrodzone wady kostne zgryzu. 

3. Zasady pobierania przeszczepu skóry. 

 
 


