
TEMATY PRAC KONTROLNYCH SZKOŁA POLICEALNA 

TECHNIK BHP semestr I 

Techniczne bezpieczeństwo pracy: 

Wykładowca: mgr Władysław Mazur 

1.Rysunek techniczny i jego normalizacja, podstawowe pojęcia i znaczenie. 

2.Rodzaje rysunków technicznych i ich przeznaczenie. 

3.Maszyny proste, rodzaje i zastosowanie. 

4.Wymagania prawne w zakresie bhp związane z eksploatacją maszyn i urządzeń. 

5.Wymagania prawne w zakresie bhp związane z eksploatacją środków transportu wewnątrzzakładowego.  

 

Zagrożenia w środowisku pracy: 

Wykładowca:   mgr Wojciech Weryński 

1.Skutki oddziaływania na człowieka czynników szkodliwych i uciążliwych.. 

2.Sposoby ograniczania na człowieka czynników niebezpiecznych. 

3.Charakterystyka podstawowych wymagań bhp dla pomieszczeń higieniczno sanitarnych. 

4.Charakterystyka podstawowych wymagań bhp dla pomieszczeń pracy. 

5.Charakterystyka wybranych czynników fizycznych oraz sposoby ich ograniczania. 

6.Charakterystyka wybranych czynników chemicznych oraz sposoby ich ograniczania. 

7.Charakterystyka typowych zagrożeń występujących przy obsłudze maszyn. 

 

Technik BHP semestr III 

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych: 

Wykładowca:  mgr Wojciech Weryński 

1.Opracowanie dokumentacji powypadkowej w formie protokołu powypadkowego oraz rejestru wypadków 

na podanym przykładzie. 

 

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy: 

Wykładowca: mgr Władysław Mazur  

1.Opracuj szczegółowy program szkolenia okresowego na stanowiskach pacy biurowej. 

2.Opisz cele i metody popularyzacji i zagadnień BHP w zakładzie pracy. 

3.Znaczenie i istota instrukcji bhp i p.poż. zakładzie pracy. 

4. Oceń ryzyko zawodowe dla pracownika na stanowisku (referent). Jest to praca w pomieszczeniach 

biurowych przy obsłudze klientów, sporządzaniu podstawowych dokumentów z obsługą komputera oraz 

podstawowych urządzeń biurowych.  

 

 

 

 



Technik administracji semestr II 

Wykonywanie pracy biurowej: 

Wykładowej: mgr Joanna Kużdżał 

1.Pomoc medyczna w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenia zdrowia i życia. 

2.Organizowanie stanowiska pracy w jednostce organizacyjnej. 

3.Zasady planowania działalności gospodarczej. 

4.Ochrona praw konsumenta. 

5.Postępowanie reklamacyjne. 

 

Działalność gospodarcza w jednostce organizacji: 

Wykładowca:  mgr Anna Duszkiewicz  

1.Przyczyny i skutki bezrobocia w Polsce  

2.Metody oszczędzania i inwestowania na polskim rynku 

3.Rodzaje i kanały komunikacji 

 

Podstawy prawa cywilnego  

Wykładowca: mgr Artur Hill 

1.Przyjęcie i odrzucenie spadku w świetle kodeksu cywilnego. 

2.Testament jako sposób rozporządzania majątkiem za życia spadkodawcy. 

3.Rozwód jako jeden ze sposobów ustania małżeństw. 

4.Alimenty w świecie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

 

Podstawy prawa administracyjnego 

Wykładowca:  mgr Artur Hill 

1.Odpowiedzialaność Państwa za działalność funkcjonariuszy publicznych w tym odpowiedzialność 

samych pracowników za popełnione błędy. 

2.Istota wywłaszczenia w prawie polskim, podstawowe zasady i skutki wywłaszczeń. 

 

J. Angielski 

Wykładowca: mgr Karolina Wyka 

1.Napisz formalnego e-maila w celu dokonania rezerwacji pokoju hotelowego dla Ciebie oraz Twojego 

współpracownika. Napisz: 

 Jakiego rodzaju pokoje cie interesują (jednoosobowe, dwuosobowe) 

 Podaj datę przyjazdu, oraz okres zakwaterowania  

 Poproś o pokój z widokiem na ogród oraz basen 

 Oraz o informacje zwrotną, potwierdzającą przyjęcie rezerwacji. 

(Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formie e-maila. Długość e-maila powinna wynosić do 100 słów) 

2.Zostałeś/aś przeniesiony do Londynu, gdzie znajduje się główna siedziba firmy dla której pracujesz. 

Napisz wiadomość mailową do przyjaciela mieszkającego w Polsce, w której: 

 Opiszesz swoja nową pracę i biuro, 

 Oraz atmosferę tam panującą, 



 Opowiesz co robisz w wolnym czasie, 

 Opiszesz interesujące miejsca, 

 Pozdrowisz jego rodziców oraz brata. 

(Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy e-maila. Długość e-maila powinna wynosić od 100 do 150 

słów) 

 

 

Technik usług kosmetycznych semestr I 

 

Podstawy anatomiczno-dermatologiczne 

Wykładowca: Jadwiga Głodzik 

 

1.Wpływ witamin i składników mineralnych na wygląd skóry. 

2.Choroby narządów wewnętrznych poprzez diagnostykę skóry i paznokci. 

3.Trzy wybrane choroby skóry – diagnostyka i profilaktyka. 

4.Sposoby diagnostyki rodzaju cery. 

5.Metody domowej pielęgnacji skóry dojrzałej/mieszanej – zalecenia kosmetyczki. 

 

Działalność gospodarcza w salonie kosmetycznym 

Wykładowca: mgr Grzegorz Tychanowicz 

 

1. Jaka forma organizacyjno – prawna działalności gospodarczej dla zakładu kosmetycznego wydaje ci 

się najkorzystniejsza? Uzasadnij swój wybór. 

2. Wady i zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

3. Firma rodzinna czy firma niezależna od rodziny? Uzasadnij wybór. 

4. Jakie korzyści wynikają z dobrze napisanego biznesplanu? 

 

 

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu. 

Wykładowca: mgr Kubisztal Magdalena 

1. Scharakteryzuj cerę suchą i wrażliwą, opisz metody jej pielęgnacji oraz zabiegi kosmetyczne jakie 

poleciłabyś klientce odwiedzającej salon kosmetyczny. 

2. Scharakteryzuj cerę tłustą i trądzikową, opisz metody jej pielęgnacji oraz zabiegi kosmetyczne jakie 

poleciłabyś klientce odwiedzającej salon kosmetyczny. 

3. Scharakteryzuj cerę naczyniową i wrażliwą, opisz metody jej pielęgnacji oraz zabiegi kosmetyczne 

jakie poleciłabyś klientce odwiedzającej salon kosmetyczny. 

4. Scharakteryzuj cerę dojrzałą, opisz metody jej pielęgnacji oraz zabiegi kosmetyczne jakie 

poleciłabyś klientce odwiedzającej salon kosmetyczny. 

5. Opisz proces fotostarzenia się skóry, w jaki sposób możemy mu zapobiegać? Dobierz odpowiednie 

zabiegi dla klientki z fotostarzeniem się skóry. 

 

 



Technik usług kosmetycznych semestr III 

 

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca  dłoni, stóp i ciała 

Wykładowca: Basak Małgorzata 

Tematy prac kontrolnych: 

1. Zaprojektuj zabieg (pakiet zabiegów) pielęgnacyjny dla 30-letniej kobiety, która od dłuższego czasu 

boryka się z rozstępami i cellulitem. Opisz wybrane metody i uzasadnij ich wybór. 

2. Projekt realizacji prac związanych z wykonaniem zabiegu depilacji woskiem. Podaj wskazania i 

przeciwwskazania do wykonania depilacji. 

 

Zabiegi pielęgnacyjne dłoni, stóp i ciała 

Wykładowca: Basak Małgorzata 

Tematy prac kontrolnych: 

1. Zaprojektuj zabieg (pakiet zabiegów) pielęgnacyjny dla 30-letniej kobiety, która od dłuższego czasu 

boryka się z rozstępami i cellulitem. Opisz wybrane metody i uzasadnij ich wybór. 

2. Projekt realizacji prac związanych z wykonaniem zabiegu depilacji woskiem. Podaj wskazania i 

przeciwwskazania do wykonania depilacji. 

 

Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu 

Wykładowca: Basak Małgorzata 

TEMATY PRAC KONTROLNYCH: 

1. Opisz czynności związane z przygotowaniem stanowiska pracy oraz klientki do zabiegu, wykonanie 
zabiegu normalizująco-rozjaśniającego oraz opisz pożądane efekty zabiegu. Uzasadnij wybór metod 
zastosowanych podczas zabiegu.  

1. Projekt realizacji prac związany z przeprowadzeniem zabiegu mikrodermabrazji u osoby z cerą 

tłustą, trądzikową . Opracuj zalecenia do pielęgnacji cery klientki w warunkach domowych. 

 

 

 


