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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu pielęgnowania oczu i ich 
opraw. Pomoże Ci określić wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na ich stan. 
Poradnik zawiera: 
1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś 

mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 
2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 
3. Materiał nauczania umożliwiający samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń 

i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz 
inne źródła informacji. Obejmuje on również ćwiczenia, które zawierają: 
− wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia, 
− pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, 
− sprawdzian teoretyczny. 

4. Przykłady ćwiczeń oraz zestawy pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy  
i umiejętności z zakresu całej jednostki. Prawidłowe wykonanie ćwiczeń jest dowodem 
osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. 
Wykonując sprawdziany postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co 
oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. 
Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub 

instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. 
Po zrealizowaniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian osiągnięć z zakresu tematyki 
jednostki modułowej. 
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Schemat układu jednostek modułowych 

514[03].Z1 
Kosmetyka pielęgnacyjna 

514[03].Z1.02 
Wykonywanie masażu pielęgnacyjnego 

514[03].Z1.03 
Pielęgnowanie zdrowej skóry 

514[03].Z1.01 
Organizacja stanowisk pracy w gabinecie 

kosmetycznym 

514[03].Z1.04 
Pielęgnowanie kończyn górnych 

514[03].Z1.05 
Pielęgnowanie kończyn dolnych 

514[03].Z1.06 
Pielęgnowanie oczu i ich oprawy 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
− korzystać z różnych źródeł informacji, 
− analizować tekst ze zrozumieniem, 
− stosować ogólnie przyjęte normy etyczne oraz zasady kodeksu etyki zawodowej, 
− określać potrzeby klienta, 
− charakteryzować preparaty stosowane do demakijażu oczu, 
− wykonywać demakijaż oczu, 
− organizować stanowisko pracy kosmetyczki z zachowaniem obowiązujących przepisów 

bhp i ppoż., 
− stosować zasady higieny pracy w trakcie świadczenia usług. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
− opisać budowę oka, 
− zastosować zasady higieny oczu,  
− scharakteryzować zabiegi wykonywane na powiekach i pod oczami, 
− określić przeciwwskazania do zabiegów pielęgnacyjnych, 
− określić zasady pielęgnacji oczu w warunkach domowych, 
− wykonać demakijaż oczu, 
− dobrać preparaty stosowane w zabiegach na powiekach i pod oczami, 
− wykonać próbę uczuleniową, 
− wykonać zabiegi pielęgnacyjne wokół oczu, 
− wykonać zabieg pielęgnacyjny w okolicy oka zgodnie z zasadami aseptyki oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Anatomia i fizjologia oka 
 
4.1.1. Materiał nauczania  
  
 Oko jest głównym elementem należącym do narządu wzroku. Żeby mogło ono 
funkcjonować, a więc odbierać i przekazywać wrażenia wzrokowe, nie tylko konieczna jest 
prawidłowa gałka oczna ale i nerw wzrokowy oraz ośrodki wzrokowe w mózgu. Narząd 
wzroku jest u człowieka narządem dominującym. Dzięki niemu możliwe jest odbieranie 
nawet do 80% informacji. Interpretacja odbieranych zjawisk odbywa się w korze mózgowej, 
w płacie potylicznym. Zmysł wzroku umożliwia widzenie kształtów, rozpoznawanie barw, 
określanie kierunku, odległości. Najważniejszą częścią narządu wzroku jest gałka oczna 
z nerwem wzrokowym. Leży ona w oczodole. Posiada narządy dodatkowe w postaci aparatu 
ruchowego i ochronnego. Gałka oczna ma kształt zbliżony do spłaszczonej nieco kuli, jej 
średnica poprzeczna to ok. 24 mm, a pionowa o 1 mm mniej. Wnętrze gałki ocznej 
wypełnione jest galaretowatą masą zwaną ciałem szklistym oraz zawiera ciecz wodnistą. 
Ściana gałki ocznej zbudowana jest z trzech warstw ściśle do siebie przylegających w części 
tylnej oka, natomiast częściowo rozdzielonych w odcinku przednim gałki. Warstwa 
zewnętrzna (najmocniejsza) zbudowana jest z tkanki łącznej i nosi nazwę błony włóknistej. 
Warstwa pośrednia, to błona naczyniowa, a warstwę najgłębszą nazywamy błoną 
wewnętrzną. 
 
I. Warstwa zewnętrzna (błona włóknista) 

Jest mocna i odporna. Dzieli się na dwie części: 
– tylną (białawą) zwaną twardówką – stanowi 4/5 całej błony, jest warstwą ochronną, 

przechodzą przez nią naczynia krwionośne i nerwy, 
– przednią (przezroczystą) zwaną rogówką – jest całkowicie przezroczysta, gładka, lśniąca, 

wstawiona w twardówkę „jak szkło od zegarka”, nie ma w niej naczyń krwionośnych, jest 
bardzo dobrze unerwiona, zbudowana jest z pięciu warstw, z których zewnętrzna ma duże 
zdolności regeneracji. Jest bardzo wrażliwa na urazy i wysychanie. 

 
II. Błona naczyniowa 

Wyróżnia się w niej trzy części:  
– naczyniówkę – stanowi tylną część błony naczyniowej pokrywającą od zewnątrz część 

wzrokową siatkówki. Składa się głównie z sieci naczyń włosowatych i włókien 
sprężystych. 

– ciało rzęskowe – jest to twór w kształcie pierścienia o szerokości 6 – 7 mm, który 
powstaje z przedniego odcinka błony naczyniowej. Otacza soczewkę, która jest 
umocowana do jego brzegów licznymi cienkimi łącznotkankowymi nićmi. W zależności 
od skurczu lub rozkurczu mięśnia rzęskowego ciała rzęskowego, soczewka zmienia swój 
kształt (akomoduje), co pozwala dostosować układ optyczny oka do różnych odległości. 

– tęczówkę – jest najbardziej wysuniętą do przodu częścią błony naczyniowej. Widoczna 
jest przez rogówkę. Swą nazwę bierze od wielkiej rozmaitości zabarwienia. Tęczówka 
jest błoną okrągłego kształtu, w środku posiada otwór o zmiennej wielkości zwany 
źrenicą. Szerokość źrenicy jest niezależna od naszej woli i zmienia się odruchowo pod 
wpływem rozmaitych bodźców, a przede wszystkim w wyniku zmian natężenia światła. 
Zwężona źrenica pod wpływem światła chroni oko przed nadmiernym olśnieniem. 
Tęczówka zamyka od tyłu komorę przednią oka i oddziela ją od komory tylnej. Jest 
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bogato unaczyniona, bierze udział w wytwarzaniu cieczy wodnistej i reguluje ilość 
światła wchodzącego do wnętrza gałki ocznej. 

 
III. Błona wewnętrzna gałki ocznej 

Stanowi światłoczułą warstwę, wyścieła powierzchnię wewnętrzną gałki ocznej. Część 
tylna siatkówki, wrażliwa na światło, to tzw. część wzrokowa, a pozostała, leżąca od przodu, 
to część ślepa. Część wzrokowa siatkówki jest cienką przezroczystą błoną barwy różowej, 
którą zawdzięcza barwnikowi zwanemu rodopsyną. Siatkówka składa się z 10 warstw, wśród 
których są komórki wrażliwe na światło i barwy. Te komórki to pręciki i czopki. Pręciki – 
wydłużone komórki, wrażliwe na stopień natężenia światła, dają obrazy czarno – białe 
oglądanych przedmiotów. Czopki – mają kształt buteleczkowaty, są wrażliwe na barwy, ale 
tylko w dobrym oświetleniu. W obrębie tzw. bieguna tylnego oka znajduje się dołek 
środkowy, leżący w obszarze plamki żółtej, czyli małej, beznaczyniowej przestrzeni 
siatkówki. Dołek środkowy jest zagłębieniem w plamce przystosowanym do najostrzejszego 
widzenia. 

Błony tworzące ścianę gałki ocznej, otaczają jej zawartość, którą stanowią twory będące 
środowiskiem optycznym, przez które przechodzą promienie świetlne.  

Wnętrze gałki ocznej wypełnia ciało szkliste. Bierze ono udział w załamywaniu promieni 
świetlnych. Stanowi ok. 4/5 całej gałki ocznej. W jego przedniej części znajduje się dół, 
w którym mieści się soczewka. Do soczewki z przodu przylega tylna powierzchnia tęczówki 
i brzegi źrenicy, a z tyłu przylega ona do ciała szklistego. Jest przezroczysta, dwuwypukła 
i również silnie załamuje światło. W gałce ocznej wyróżniamy także komorę przednią 
i komorę tylną, wypełnione cieczą wodnistą. Komora przednia znajduje się między rogówką 
a tęczówką i przylegającą do źrenicy częścią soczewki. Komora tylna jest szczeliną 
znajdującą się między tęczówką, ciałem rzęskowym, ciałem szklistym i soczewką. Komora 
tylna komunikuje się z komorą przednią przez szczelinę między soczewką i brzegiem 
źrenicznym tęczówki. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1 Budowa gałki ocznej [7]. 
 

 
 
 
 

 

Legenda 
1 - twardówka, 
2 - ciało rzęskowe,  
3 - tęczówka,  
4 - ciecz wodnista, 
5 - oś optyczna,  
6 - oś widzenia,  
7 - rogówka,  
8 - soczewka,  
9 - naczyniówka,  
10 - nerw wzrokowy,  
11 - plamka ślepa,  
12 - dołek środkowy 
(plamka żółta),  
13 - siatkówka,  
14 - ciało szkliste 
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Gałka oczna posiada również narządy dodatkowe w postaci: 
– aparatu ruchowego gałki ocznej, 
– aparatu ochronnego, 
– narządu łzowego. 

Aparat ruchowy gałki ocznej stanowią mięśnie poprzecznie prążkowane, których 
czynność polega na umożliwieniu ruchów gałki ocznej w różnych kierunkach. Wyróżnia się 
cztery mięśnie proste i dwa skośne. W oczodole leży jeszcze siódmy mięsień poprzecznie 
prążkowany, zwany dźwigaczem powieki górnej, który podnosi powiekę i rozszerza szparę 
oczną. Ruchy oczu są sprzężone dzięki koordynacji nerwowej. Mięśnie gałki ocznej są 
zaopatrywane przez włókna nerwów czaszkowych: III, IV, VI. 

 
Aparat ochronny gałki ocznej stanowią powieki, rzęsy i spojówki 
Powieki: górna i dolna są elastycznymi fałdami, których szkielet składa się z tarczek 

zbudowanych z tkanki łącznej i chrząstki włóknistej. Taka budowa gwarantuje kształt 
i sprężystość powiek. W tarczkach leżą gruczoły tarczkowe, które są ułożone prostopadle do 
brzegu rzęskowego. Są to gruczoły łojowe wytwarzające wydzieliną, która nie pozwala na 
wypływanie cieczy łzowej przez ich brzegi i natłuszcza brzeg powiek. 

Na brzegach powiek są osadzone rzęsy, które są krótkimi, sztywnymi włosami, lekko 
wygiętymi na powiece górnej, nieco silniej na dolnej. Na powiece górnej jest ich ok. 150 – 
200, a na dolnej o połowę mniej. Oprócz niewątpliwych walorów estetycznych oka, chronią 
one gałkę oczną przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami i ciałami obcymi. 

Powierzchnia tylna powiek jest gładka, lśniąca, czerwono zabarwiona i pokryta cienką 
błoną śluzową zwaną spojówką. Błona ta dochodzi do postawy powiek, przechodzi na gałkę 
oczną okrywając ją aż do brzegu rogówki. Wyróżniamy spojówkę: 
– powiek (pokrywa powierzchnię tylną powiek),  
– sklepienia (tworzy poprzeczne fałdy, które stanowią jej zapas potrzebny przy ruchach 

gałki ocznej), 
– gałki ocznej (jest luźno połączona z twardówką i daje się łatwo przesuwać).   

Narząd łzowy składa się z gruczołu łzowego i dróg łzowych. Chroni gałkę oczną przed 
wysychaniem, powoduje oczyszczanie rogówki i spojówki. 

Gruczoł łzowy leży w oczodole, ma kształt owalny, jest barwy różowoszarej. Wydzielina 
tego gruczołu służy do przepłukiwania worka spojówkowego i zwilżania rogówki. 
W sytuacjach wzruszenia dochodzi do nadmiernego wydzielania gruczołu, niewydolności 
dróg odprowadzających łzy i przez to wypływania ich przez brzegi powiek na powierzchnię 
twarzy. Łzy są płynem bezbarwnym zawierającym w swoim składzie, oprócz wody, ok. 1% 
Na Cl i niewielką ilość białka. Łzy częściowo wyparowują z powierzchni gałki ocznej, a ich 
pozostała część spływa do jeziorka łzowego. Na brzegach powiek, w pobliżu kąta 
przyśrodkowego oka leżą drobne punkty łzowe: górny i dolny, które dają początek kanalikom 
łzowym. Początkowo biegną one pionowo, a następnie zaginają się w kierunku nosa 
przechodząc w część poziomą. Uchodzą do zbiornika zwanego workiem łzowym, który 
przechodzi ku dołowi w przewód nosowo – łzowy. Obrzęk błony śluzowej nosa utrudnia 
odpływ łez do jamy nosowej, dlatego np. katarowi towarzyszy łzawienie oczu.  
  
Fizjologia widzenia 
  Za pomocą narządu wzroku człowiek rozpoznaje przedmioty, odróżnia ich kształt, kolor, 
ocenia odległość. Obserwowane przedmioty odbijają światło, które wchodząc do wnętrza 
gałki ocznej, przechodzi przez skomplikowany aparat optyczny, w którym zachodzą procesy 
jego załamywania. Promienie świetlne przechodzące przez źrenice tworzą na położonej z tyłu 
oka – siatkówce obraz dwuwymiarowy. Światło wpadające do oka biegnie przez rogówkę, 
komorę przednią oka, soczewkę i ciało szkliste do siatkówki wywołując wrażenia wzrokowe 
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przekazywane do mózgu, gdzie są interpretowane. Jeżeli gałka oczna jest za krótka lub za 
długa to powstaje nie ostry obraz, ponieważ nie będzie leżał na siatkówce tylko za nią 
(nadwzroczność) lub przed nią (krótkowzroczność). Oko cechuje się również tzw. 
akomodacją, czyli zdolnością do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych 
odległościach. Dzieje się to, dlatego iż soczewka może zmieniać swoją odległość ogniskową 
przez zmianę kształtu, a dokładnie przez zmianę stopnia swej wypukłości. Oko ludzkie 
posiada również zdolność adaptacji, a więc zdolność do dopasowania do różnego natężenia 
światła, dzięki któremu możliwe jest dobre widzenie zarówno przy pełnym oświetleniu jak 
i przy świetle gwiazd. 
 
Cechy zdrowej skóry wokół oczu 

Skóra wokół oczu jest bardzo delikatna, cienka i wrażliwa. U człowieka młodego 
powinna być dobrze napięta, elastyczna i pozbawiona widocznych zmarszczek. Skóra 
w opisywanym miejscu prawie pozbawiona jest gruczołów łojowych. Dla przykładu: na 
skórze twarzy na jednym centymetrze kwadratowym jest około 800 gruczołów łojowych, 
a wokół oczu zaledwie około 20. Grubość skóry powiek i wokół oczu to tylko około 0,5 
milimetra. Skóra wokół oczu starzeje się najszybciej. Związane jest to z agresywnym 
działaniem na nią czynników zewnętrznych, „ciężką pracą” związaną z czynnością gałek 
ocznych, z niewłaściwą pielęgnacją i nadmiernym rozciąganiem skóry. Dlatego wszystkie 
czynności pielęgnacyjne wokół oczu należy wykonywać niezwykle ostrożnie i delikatnie. 

4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1.  Co wchodzi w skład narządu wzroku? 
2.  Z jakich warstw składa się ściana gałki ocznej? 
3.  Jakie funkcje spełniają części warstwy zewnętrznej gałki ocznej? 
4.  Co wchodzi w skład błony naczyniowej? 
5.  Na czym polega rola siatkówki? 
6.  Co stanowi zawartość gałki ocznej? 
7.  Jakie elementy należą do narządów dodatkowych oka? 
8.  Dlaczego widzimy? 
9.  Jaką rolę spełnia narząd łzowy? 
10. Jakie są cechy zdrowej skóry wokół oczu? 
11. Dlaczego skóra wokół oczu starzeje się najszybciej? 
 
4.1.3.  Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Podpisz elementy budowy gałki ocznej. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z treściami merytorycznymi (materiał nauczania pkt.4.1.1), 
2) wynotować najistotniejsze elementy budowy oka, 
3) przeanalizować schemat gałki ocznej i umiejscowienie strzałek, 
4) uzupełnić brakujące podpisy, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
6) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 
 

 Wyposażenie stanowiska pracy: 
– schemat budowy oka, 
– przybory do pisania, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 2 

Na podstawie dokładnej obserwacji scharakteryzuj własną skórę wokół oczu. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z treściami merytorycznymi (materiał nauczania pkt.4.1.1), 
2) wynotować najistotniejsze cechy skóry wokół oczu, 
3) ustawić powiększające lustro tak, aby dobrze widzieć swoje oczy i skórę wokół nich, 
4) określić cechy własnej skóry wokół oczu, 
5) zaprezentować wyniki wykonanego ćwiczenia, 
6) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 
 

 Wyposażenie stanowiska pracy: 
– powiększające lustro, 
– przybory do pisania, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
4.1.4.  Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

Tak   Nie 
1) wymienić elementy narządu wzroku? 
2) wykonać schematyczny rysunek gałki ocznej? 
3) wyliczyć warstwy ściany gałki ocznej? 
4) scharakteryzować budowę poszczególnych warstw? 
5) scharakteryzować funkcję poszczególnych warstw? 
6) omówić funkcje oka? 
7) określić fizjologię widzenia? 
8) wymienić cechy skóry wokół oczu? 
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4.2. Higiena oka 

4.2.1. Materiał nauczania 

Oczy pełnią najważniejszą rolę wśród wszystkich narządów zmysłów. Odbierają nawet 
do 80% informacji z otoczenia. Dlatego higiena oczu stanowi bardzo ważny element 
profilaktyki, której celem powinna być ochrona narządu wzroku przed chorobami i urazami 
oraz stworzenie bezpiecznych dla oczu warunków otoczenia. 
Do czynników szczególnie szkodliwych dla oczu zaliczamy: 
– dym papierosowy, 
– zbyt mała ilość snu, 
– czytanie przy nieprawidłowym oświetleniu, 
– przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach, 
– stosowanie przeterminowanych lub uczulających kosmetyków, 
– działanie intensywnego promieniowania słonecznego na nie osłonięte okularami 

przeciwsłonecznymi oczy, 
– długie godziny spędzone przed telewizorem lub komputerem. 

Dlatego mówiąc o higienie oczu należy najpierw wyeliminować powyższe szkodliwe 
czynniki. Co jest ważne dla naszych oczu, to stanowi podstawę działań higienicznych.  

Higiena oka powinna obejmować: 
– ochronę oczu przed ich mechanicznymi uszkodzeniami poprzez: stosowanie specjalnych 

okularów ochronnych przy niektórych pracach np.: spawaniu, zwracanie szczególnej 
ostrożności podczas wykonywania prac ostrymi przedmiotami, 

– ochronę oczu przed nadmiernym nasłonecznieniem, działaniem silnego wiatru, mrozu, 
zanieczyszczonego powietrza, 

– czytanie czy wykonywanie czynności precyzyjnych w prawidłowych warunkach: oczy 
najmniej się męczą, gdy tekst znajduje się w odległości przeciętnie ok. 35 cm, a wszystkie 
części tego samego wiersza (strony) powinny znajdować się w tej samej odległości od 
oka. Jeśli nie ma możliwości czytania przy dziennym świetle, należy posługiwać się 
dwoma źródłami sztucznego światła. Jedno z nich powinno równomiernie oświetlać cały 
pokój, co pozwoli uniknąć szkodliwych dla oczu kontrastów, a drugie – oświetlać czytany 
tekst i stanowisko pracy, 

– znajomość zasady, że nie ma potrzeby specjalnego przemywania oczu (poza normalnym 
myciem), ponieważ stale wydzielane łzy bardzo dokładnie obmywają gałki oczne 
i spojówki, a przy tym mają silne właściwości bakteriobójcze, 

– przestrzeganie zasad pracy z komputerem poprzez to, że: ekran monitora powinien 
znajdować się 10-20° poniżej poziomu linii wzroku, obraz na ekranie powinien być ostry, 
stabilny, bez odblasków, podczas pracy z komputerem co 1,5 – 2 godzin należy robić 
przerwę trwającą 5 – 15 minut,  

– wykonywanie gimnastyki oczu. Mają one ważne znaczenie nie tylko dla osób z wadami 
wzroku, ale i dla tych, którzy spędzają dużo czasu czytając lub pracując na komputerze. 
Pozwalają na rozluźnienie napięcia akomodacyjnego, dzięki czemu zapobiegają 
utrwalaniu się nieprawidłowego układu optycznego oka. 

Oto przykładowe ćwiczenia: 
– wyobrażamy sobie namalowaną „8” na przykład na ścianie i wodzimy po niej wzrokiem 

nie ruszając głową, 
– wybieramy jakiś przedmiot znajdujący się bardzo blisko (w odległości 30 – 40 cm) 

i bardziej oddalony przedmiot na przykład drzewo za oknem. Patrzymy przez chwilę raz 
na jeden, raz na drugi przedmiot, 
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– siadamy wygodnie i kierujemy gałki oczne (bez poruszania głową) z góry na dół, 
– siadamy wygodnie i kierujemy gałki oczne(bez poruszania głową) od prawej do lewej strony, 
– wodzimy wzrokiem okrężnie, bez ruszania w tym czasie głową. A każdy cykl kończymy 

patrzeniem przed siebie. 
Każde ćwiczenie powinno trwać od 30 sekund do 1 minuty. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie znasz czynniki szczególnie szkodliwe dla oczu? 
2. Jaki jest cel higieny narządu wzroku? 
3. W jaki sposób można chronić oczy przed urazami mechanicznymi? 
4. Na czym polega higiena czytania? 
5. Dlaczego w warunkach zdrowia nie ma potrzeby specjalnego przemywania oczu? 
6. Jakie są najważniejsze zasady pracy z komputerem uwzględniające higienę wzroku? 
7. Na czym polega gimnastyka oczu? 
8. Jaki jest cel gimnastyki oczu? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Opracuj własny zestaw ćwiczeń oczu, które poleciłbyś klientce pracującej zawodowo po 
kilka godzin dziennie na komputerze. Określ cel tych ćwiczeń. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z treściami merytorycznymi (materiał nauczania pkt.4.2.1), 
2) wynotować cele gimnastyki oczu, 
3) przeanalizować ruchy gałki ocznej, zasady akomodacji i adaptacji oka, 
4) zaplanować ćwiczenia, które wzmacniają poszczególne właściwości oka, 
5) wynotować je na arkuszu papieru z określeniem celu każdego ćwiczenia, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie przed grupą, 
7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia, 
8) przedyskutować w grupie i wybrać najatrakcyjniejsze i najodpowiedniejsze trzy 

ćwiczenia spośród zaprezentowanych, 
9) pokazać praktycznie wybrane ćwiczenia, 
10) przedstawić wyniki swojej pracy nauczycielowi. 
 

 Wyposażenie stanowiska pracy: 
– schemat/model budowy oka, 
– przybory do pisania, 
– arkusz szarego papieru, 
– taśma do przyklejenia papieru, 
– literatura z rozdziału 6. 
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Ćwiczenie 2 
Sporządź dla siebie plan działań służących higienie wzroku. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z treściami merytorycznymi (materiał nauczania pkt.4.2.1), 
2) przeanalizować zagrożenia wzroku występujące w jego życiu codziennym, 
3) wypisać je na kartkach papieru (każde zagrożenie na osobnej kartce), 
4) zastanowić się, dlaczego to zagrożenie występuje u niego, 
5) wynotować propozycje działań „naprawczych”, 
6) sporządzić plakat, w którym uwzględni: zagrożenia, ich przyczyny, działania higieniczne 

i profilaktyczne, 
7) przedyskutować w grupie i wybrać najatrakcyjniejsze i najodpowiedniejsze działania, 
8) dopisać ewentualnie inne, zaproponowane przez grupę działania służące higienie wzroku, 
9) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
10) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 

– schemat/model budowy oka, 
– przybory do pisania, 
– arkusz szarego papieru, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

Tak   Nie 
1) wymienić czynniki szkodliwe dla oczu? 
2) określić cel higieny narządu wzroku? 
3) podać najważniejsze zasady obowiązujące przy czytaniu? 
4) określić zasady pracy z komputerem służące higienie wzroku? 
5) wyjaśnić cel gimnastyki oczu? 
6) pokazać wybrane ćwiczenia oka? 
7) wymienić główne zasady higieny narządu wzroku? 
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4.3. Dolegliwości oczu 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 

Do najczęściej spotykanych dolegliwości oczu zalicza się: 
– pieczenie, zaczerwienie i swędzenie oczu, 
– opuchliznę powiek, 
– obwódki i sińce pod oczami, 
– opuchnięcie dolnej powieki, 
– zmarszczki w kącikach zewnętrznych oczu.  

 
Pieczenie, zaczerwienienie i swędzenie oczu 

Przyczynami wskazanej dolegliwości mogą być: 
– praca przy komputerze, 
– długotrwałe czytanie lub oglądanie telewizji, 
– przebywanie w zadymionych i zakurzonych pomieszczeniach, 
– uczulenie na kosmetyki pielęgnacyjne i kolorowe, 
– choroby oczu 

W celu zlikwidowania pieczenia, zaczerwienienia i świądu oczu poleca się stosowanie 
kompresów z dodatkiem wyciągów ziołowych, np. z rumianku i kopru włoskiego. Zawartość 
substancji czynnych i działanie pielęgnacyjne wymienionych ziół podano w poniższej tabeli. 
 

Tabela 1. Zawartość substancji czynnych i działanie pielęgnacyjne ziół. 

Nazwa  Substancje czynne Działanie pielęgnacyjne 

Rumianek pospolity Olejki eteryczne – azuleny, 
chamazulen, bisabolol 
Flawonoidy – apigenina, luteolina, 
kwercetyna 
Pochodne kumarynowe – 
umbeliferon 
Karotenoidy, śluzy, cholinę 

Przeciwbakteryjne, 
przeciwzapalne, 
bakteriostatyczne  
Działa regulująco na skórę 
wokół oczu  

Koper włoski Flawonoidy, witaminy 
(z grupy B, C i PP), karoten, sole 
mineralne oraz olejki eteryczne 

Regeneruje i nawilża skórę 
wokół oczu oraz ma 
właściwości zmiękczające, 
łagodzące, odżywcze i ochronne 

 
Jeżeli zaczerwienieniu oczu towarzyszy łzawienie to może być oznaka alergii, osłabienia 

naczynek krwionośnych, braku snu, nadmiaru nikotyny i alkoholu, drażniącego działania 
słońca i wiatru a także chorób oczu. Złagodzenie skutków działania czynników drażniących 
może przynieść położenie kompresu na oczy, sen i wypoczynek.  

 
Opuchlizna powiek 

Dolegliwość jest objawem gromadzenia się wody w tkankach na skutek przemęczenia, 
nadmiaru soli w organizmie a także zaburzeń krążenia lub schorzeń nerek. Doraźnie poleca 
się stosowanie zimnych okładów – np. kostkę lodu owija się w kilka warstw gazy lub 
położony na powieki schłodzony w lodówce plaster ogórka bądź awokado. 
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Obwódki i sińce pod oczami  
Wokół oczu pojawiają się nieładne, ciemnoszare lub nawet czarne obwódki. Dolegliwość 

powstaje na skutek nerwowości, braku snu, wyczerpania organizmu, niewłaściwego 
odżywiania lub choroby a także zakłóceń w procesie usuwania zanieczyszczeń w organizmie. 
Sińce pod oczami mogą być cechą wrodzoną związaną z rodzajem skóry – im cieńsza 
i delikatniejsza tym bardziej prześwitują przez nią naczynia krwionośne, przyciemniając jej 
barwę.  

Aby zlikwidować sińce pod oczami zaleca się większą ilość snu i wypoczynku, 
wzbogacenie posiłków o produkty bogate w witaminy oraz stosowanie kremów 
zawierających wyciągi roślinne o działaniu: 
– uszczelniającym naczynia włosowate, np. wyciągi z arniki, kwiatów i nasion kasztanowca 

zwyczajnego oraz liści miłorzębu japońskiego, 
– przeciwobrzękowym, np. wyciągi z nagietka, bluszczu zwyczajnego, kwiatów lipy. 

Zadowalające efekty pielęgnacyjne daje stosowanie okładów z czarnej herbaty, która 
zawiera garbniki o działaniu ściągającym, tonizującym i łagodzącym oraz kofeinę 
poprawiającą lokalne krążenie krwi. Doraźną poprawę wyglądu zewnętrznego uzyskuje się 
przez stosowanie preparatów kamuflujących do makijażu. W gabinecie kosmetycznym 
wykonuje się drenaż limfatyczny, w domu zaś poleca się spacery i codzienne picie soku 
z cytryny z miodem. 
 
Opuchnięcie dolnej powieki 

Opuchnięcie dolnej powieki jest najczęściej spowodowane wyczerpaniem nerwowym, 
zaburzeniami krążenia bądź chorobami nerek. Może być wywołana zastojem limfy lub 
odkładaniem się tkanki tłuszczowej pod oczami i opadaniem jej na skutek zmniejszenia 
elastyczności skóry( skłonność dziedziczna). Jeżeli zmiany nie są wywołane zaburzeniami 
chorobowymi, to likwiduje się je poprzez odpoczynek i stosowanie preparatów 
pielęgnacyjnych zawierających wyciągi z przywrotnika, bluszczu zwyczajnego i skrzypu. 
Substancje biologicznie czynne zawarte w tych roślinach napinają, wygładzają i oczyszczają 
skórę oraz zmniejszają ilość tłuszczu w tkance łącznej. Poleca się również kompresy 
z kwiatów lipy i świetlika lekarskiego. 
 
Zmarszczki w zewnętrznych kącikach oczu 

Potocznie zwane kurzymi łapkami, są pierwszą oznaką starzenia organizmu. Powstają  
na skutek stałego obciążania skóry wokół oczu. Na skutek niewłaściwej pielęgnacji pierwsze 
zmarszczki mogą powstawać już około 25 roku życia. Pielęgnacja okolic oczu powinna być 
wielokierunkowa i dotyczyć przestrzegania zasad higieny oczu, przywracania równowagi 
hydrolipidowej skóry powiek, zapobieganiu powstawaniu zmarszczek oraz ich wygładzaniu. 
Do pielęgnacji stosuje się kosmetyki beztłuszczowe działające nawilżająco oraz środki 
odżywcze na bazie delikatnych olejów roślinnych( np. migdałowego i sezamowego) 
z dodatkiem wyciągów ziołowych i witamin poprawiających elastyczność skóry oraz 
likwidujących podrażnienia. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Z jakimi dolegliwościami oczu kosmetyczka spotyka się w pracy zawodowej? 
2. Jakie są przyczyny zaczerwienienia, pieczenia, swędzenia i łzawienia oczu? 
3. Jak zlikwidować zaczerwienienie i pieczenie oczu? 
4. Jakie są przyczyny powstawania opuchlizny i obwódek pod oczami? 
5. Jak zlikwidować opuchliznę i sińce pod oczami? 
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6. Jak przeciwdziałać powstawaniu zmarszczek w zewnętrznych kącikach oczu? 
7. Na czym polega pielęgnacja oczu? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wpisz wymienione poniżej przyczyny powstawania dolegliwości oczu w odpowiednie 
pola tabeli. 
 
Przyczyny występowania dolegliwości oczu 
1. Gromadzenie się wody w tkankach na skutek przemęczenia, nadmiaru soli  

w organizmie a także zaburzeń krążenia lub schorzeń nerek. 
2. Skutek starzenia organizmu i niewłaściwa pielęgnacja skóry okolic oczu. 
3. Praca przy komputerze, długotrwałe czytanie i oglądanie telewizji, przebywanie  

w zadymionych i zakurzonych pomieszczeniach, uczulenie na kosmetyki. 
4. Nerwowość, brak snu, wyczerpanie organizmu, niewłaściwe odżywianie lub choroby 

a także zakłócenia w procesie usuwania zanieczyszczeń w organizmie. 
5. Wyczerpanie nerwowe, zaburzenia krążenia bądź choroby nerek, zastój limfy, odkładanie 

się tkanki tłuszczowej pod oczami. 
 

Dolegliwość oczu Przyczyny występowania 
 
Pieczenie, zaczerwienienie  
i swędzenie oczu 
 

 

 
Opuchlizna powiek 
 

 

 
Obwódki i sińce pod oczami  
 

 

 
Opuchnięcie dolnej powieki 
 

 

 
Zmarszczki w zewnętrznych 
kącikach oczu 
 

 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z charakterystyką poszczególnych dolegliwości okolic oczu (materiał 
nauczania 4.3.1.), 

2) podkreślić w tekście przyczyny występowania najczęściej spotykanych dolegliwości oczu 
3) wybrać właściwe warianty odpowiedzi, 
4) wpisać odpowiedzi do tabeli, 
5) porównać swoją tabelę z tabelami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– karta ćwiczenia, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Do zlikwidowania dolegliwości oczu stosuje się wyciągi roślinne i ziołowe. Poniżej 
wyszczególniono zioła i rośliny powszechnie stosowane w preparatach i kompresach do 
pielęgnacji oczu. Określ ich działanie na skórę i wskazania pielęgnacyjne. 
 

Nazwa  Działanie  Wskazania pielęgnacyjne 
Arnika   

 
 

Rumianek pospolity  
 

 

Czarna herbata  
 

 

Koper włoski  
 

 

Nagietek  
 

 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z charakterystyką poszczególnych roślin i ziół stosowanych do redukcji  
i zlikwidowania dolegliwości oczu (materiał nauczania 4.3.1.), 

2) podkreślić w tekście działanie wskazanych w tabeli roślin i wskazania do ich stosowani, 
3) wpisać odpowiedzi do tabeli, 
4) porównać swoją tabelę z tabelami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– karta ćwiczenia, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Przygotuj herbatkę z kopru włoskiego oraz herbatkę z arniki. 
 
Instrukcja do wykonania ćwiczenia 
1. Sporządzanie herbatki z kopru włoskiego 

– przygotuj łyżkę stołową kopru włoskiego, 
– zagotuj wodę( najlepiej destylowaną lub mineralną niegazowaną), 
– zalej zioła ¼ litra wrzącej wody, 
– odstaw mieszaninę na kilka godzin, 
– przefiltruj preparat, 
– dokonaj oceny organoleptycznej herbatki (zwróć uwagę na jej barwę i klarowność), 
– przelej napar do pojemnika, w którym będzie przechowywany. 

2. Sporządzanie herbatki z arniki 
– przygotuj łyżeczkę arniki, 
– zagotuj wodę (najlepiej destylowaną lub mineralną niegazowaną), 
– zalej zioła ½ litra wrzącej wody, 
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– odstaw mieszaninę na pół godziny, 
– przefiltruj preparat, 
– dokonaj oceny organoleptycznej herbatki( zwróć uwagę na jej barwę i klarowność),  
– przelej napar do pojemnika, w którym będzie przechowywany. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zapoznać się z instrukcją do wykonania ćwiczenia, 
2) przygotować stanowisko pracy, 
3) sporządzić dwie herbatki: z kopru włoskiego i z arniki, 
4) dokonać oceny organoleptycznej herbatki z arniki (oceny herbatki z kopru włoskiego 

dokonasz na następnych zajęciach), 
5) przedstawić wyniki swojej pracy na forum klasy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– dwie duże zlewki szklane, 
– płaszcz grzejny, 
– dwie butelki szklane, 
– łyżka stołowa i łyżeczka do odmierzenia ziół, 
– lejek, 
– suszona arnika i koper włoski, 
– litr wody destylowanej lub mineralnej niegazowanej, 
– gaza. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

Tak   Nie 
1) wskazać najczęściej spotykane dolegliwości oczu? 
2) określić przyczyny występowania dolegliwości oczu? 
3) scharakteryzować działanie pielęgnacyjne ziół stosowanych  

do likwidowania dolegliwości oczu? 
4) sporządzić herbatkę ziołową? 
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4.4. Pielęgnacja powiek i skóry wokół oczu – preparaty 
 

4.4.1. Materiał nauczania 
 

Skóra wokół oczu jest bardzo cienka, delikatna, wiotka i zawiera znikomą ilość tkanki 
tłuszczowej, dlatego szybko ulega starzeniu. Preparaty do pielęgnacji powiek i skóry wokół 
oczu powinny zapobiegać powstawaniu zmarszczek, wygładzać już istniejące oraz nawilżać 
skórę. Wyróżnia się następujące grupy preparatów: 
– środki do demakijażu, 
– żele i balsamy do powiek, 
– kremy, 
– serum/ maski. 

Środki do demakijażu są produkowane na bazie olejów mineralnych, olejów 
hydrofilowych, wodnych środków powierzchniowo czynnych lub w postaci gotowych 
płatków kosmetycznych. Mogą zawierać cenne składniki pielęgnacyjne np. świetlik lekarski, 
który działa relaksująco i łagodząco na skórę. 

Żele do okolic oczu i balsamy do powiek schładzają skórę i przeciwdziałają obrzękom. 
Hydrożele stosuje się przy obrzękach okolic oczu i opuchliźnie dolnej powieki natomiast 
balsamy zawierające lipidy przeciwdziałają wysuszeniu skóry i powstawaniu zmarszczek.  

Kremy do pielęgnacji okolic oczu są produkowane w formie gwarantującej dobre 
przyswajanie substancji czynnych przez skórę. Mają postać lekkich emulsji lub mikroemulsji 
a nośnikiem substancji czynnych zawartych w kremach są często liposomy. Preparaty 
należące do tej grupy wykazują szerokie spektrum i skuteczność pielęgnacji. 

Liposomy to układy przestrzenne w formie kuleczek. Są zbudowane z cząstek 
powierzchniowo czynnych ułożonych w struktury zwane micelami. Powłoka może być 
jednowarstwowa (liposomy unilamelarne) lub dwuwarstwowa (liposomy bilamelarne). Fazę 
tłuszczową stanowią fosfolipidy i sterole, które ze względu na podobieństwo budowy do 
lipidowych barier naskórka, wnikają bez przeszkód w głąb warstwy rogowej. Fazę 
hydrofilową stanowi woda, w której rozpuszczone są substancje aktywne. Kremy o strukturze 
liposomowej są przeznaczone do pielęgnacji cery dojrzałej. W młodym wieku mogą być 
stosowane sporadycznie, w ramach specjalnej kuracji np. po gwałtownym odchudzaniu, 
nadmiernym opalaniu, przebytym stresie lub dla bardzo zniszczonej skóry. Należy 
przestrzegać powyższych wskazań, ponieważ skóra uzależnia się od liposomowej formuły 
i rozleniwia (zanika produkcja kolagenu i elastyny, przestają działać mechanizmy ochronne  
i nawilżanie). Kremy liposomowe aplikuje się na dokładnie umytą skórą, na noc. Nadmiar 
kosmetyku należy usunąć i przetrzeć skórę tonikiem o działaniu ściągającym. 
Kremy (niezależnie od formy wprowadzania materiału aktywnego) zawierają składniki  
o działaniu: 
– łagodzącym podrażnienia, np: bisabolol, alantoina, ekstrakt z aloesu, rumianku, zielonej 

herbaty, świetlika, chabru, malwy, nagietka, prowitamina B5 (panthenol) 
– nawilżającym i zatrzymującym wilgoć w naskórku, np. glikozaminoglikany, kwas 

hialuronowy, hialuronian sodu, gliceryna, ceramidy, kolagen, elastyna, aminokwasy, 
proteiny, polisacharydy, wyciąg z ogórecznika, ekstrakt z alg, skwalen, esktrakt z drożdży 

– natłuszczającym, np. masło Shea, oleje roślinne( kukurydziany, sojowy, słonecznikowy, 
canola, olej z pestek moreli, olejek brzoskwiniowy), cholesterol, lecytyna, olej mineralny, 
wosk pszczeli, olej z pestek winogron, olej z wiesiołka lekarskiego, z kiełków pszenicy, 
olej jojoba, 

– antyutleniającym (związki walczące z wolnymi rodnikami), np. witaminy E, C, A, 
koenzym Q10 (ubichinon), ekstrakt z zielonej herbaty, wyciąg z otrąb ryżowych, ekstrakt  
z pomidora (likopen), wyciąg z miłorzębu japońskiego, ekstrakt z miąższu winogron, 
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– usprawniającym krążenie limfy i krwi w naczynkach włosowatych oraz wspomagającym 
redukcję sińców i opuchlizny, np. kofeina, escyna, teofilina, ekstrakt z ogórka, herbaty, 
witamina C, wyciąg z arniki, witamina K, ekstrakt z bzu czarnego  
Serum zawiera kompleksy biologicznie czynne o dużo większym stężeniu  

niż w kremach. Preparat ma płynną lub półpłynną konsystencję zapewniającą optymalne 
wchłonięcie składników aktywnych w skórę. Działają przeciwzmarszczkowo, likwidują  
i spłycają już istniejące zmarszczki oraz zapobiegają utracie wilgoci.  

Do pielęgnacji okolic oczu poleca się również stosowanie masek kolagenowych.  
Są preparatami dwuskładnikowymi. Pierwszy składnik ma formę płatków o wyprofilowanym 
kształcie dostosowanym do oka, drugi to aktywator w formie roztworu lub żelu. Maskę 
stosuje się, gdy skóra jest przesuszona i potrzebuje szybkiej pomocy. Poleca się ją głównie do 
pielęgnacji skóry dojrzałej. W młodszym wieku jest stosowana sporadycznie, zazwyczaj, gdy 
skóra okolic oczu jest bardzo zniszczona i przesuszona.  

Pielęgnacja powiek i oprawy oczu w gabinecie kosmetycznym polega na wykonywaniu 
samodzielnych zabiegów pielęgnacyjnych lub wykonywaniu ich wraz z innymi zabiegami 
pielęgnacyjno - odżywczymi na całą twarz.  

Celem pielęgnacji skóry okolic oczu jest: 
– ochrona przed przedwczesnym starzeniem się skóry, 
– zmniejszenie obrzęków, opuchnięć i worków pod oczami, 
– pobudzenie mikrocyrkulacji krwi i limfy w skórze, 
– odprowadzenie nadmiaru wody i toksyn z tkanek, 
– przeciwdziałanie oznakom zmęczenia i stresu, 
– głębokie nawilżenie i odżywienie skóry, 
– ujędrnienie i uelastycznienie skóry, 
– wygładzenie oraz redukcja zmarszczek i zagłębień, 
– wzmocnienie cienkiej skóry pod oczami. 

W gabinecie poleca się wykonywanie masażu, drenażu limfatycznego, nakładanie masek  
o działaniu odżywczym i pobudzającym pracę skóry, regenerującym oraz liftingującym 
Należy pamiętać, aby preparaty stosowane do zabiegu nie dostały się do worka 
spojówkowego ani do gałki ocznej. Kurację rozpoczętą w gabinecie należy uzupełniać 
w domu przez stosowanie kompresów, kremów pielęgnacyjnych oraz wykonywanie 
gimnastyki oka. 

Do pielęgnacji oprawy oczu( brwi i rzęs) stosuje się odżywki. Mają formę żelu, olejku lub 
kremu. Są pakowane podobnie jak tusze do rzęs. Preparaty tego typu można stosować do 
codziennej pielęgnacji. Jeżeli odżywka jest przezroczysta poleca się jej nałożenie na rzęsy 
przed nałożeniem tuszu. Wówczas nie tylko odżywia włos, ale również pogrubia, wydłuża  
i chroni rzęsy. Doskonałe efekty pielęgnacyjne daje stosowanie mieszaniny olejku 
rycynowego, oliwy z oliwek oraz witamin A + E i F (w formie kropli). Mieszanina służy do 
przeprowadzenia kuracji odżywczej (preparat nakłada się na rzęsy i brwi 3 razy w roku przez 
3 tygodnie). Podczas aplikacji należy uważać, aby mieszanina nie dostała się do oczu.  
 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1.  Jakie preparaty kosmetyczne są stosowane do pielęgnacji powiek i skóry wokół oczu? 
2.  Jakie substancje czynne są stosowane do produkcji kremów pod oczy? 
3.  Jak są zbudowane liposomy? 
4.  Jakie są wskazania do stosowania preparatów w formule liposomowej? 
5.  Na czym polega pielęgnacja powiek i skóry wokół oczu w gabinecie kosmetycznym? 
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4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Przyporządkuj podane niżej opisy do wskazanych grup preparatów do pielęgnacji okolic 
oczu. 
 
Grupy preparatów: 
1) do demakijażu, 
2) żele i balsamy, 
3) kremy, 
4) serum.  
 
Opisy grup preparatów do pielęgnacji okolic oczu: 
A. Są produkowane na bazie olejów mineralnych, olejów hydrofilowych, wodnych środków 

powierzchniowo czynnych lub w postaci gotowych płatków kosmetycznych. Mogą 
zawierać cenne składniki pielęgnacyjne np. świetlik lekarski, który działa relaksująco 
i łagodząco na skórę. 

B. Zawiera kompleksy biologicznie czynne o dużo większym stężeniu niż w kremach. 
Preparat ma płynną lub półpłynną konsystencję zapewniającą optymalne wchłonięcie 
składników aktywnych w skórę. Działa przeciwzmarszczkowo, likwiduje i spłyca już 
istniejące zmarszczki oraz zapobiega utracie wilgoci.  

C. Schładzają skórę i przeciwdziałają obrzękom. Mogą być stosowane przy obrzękach okolic 
oczu i opuchliźnie dolnej powieki. Preparaty tego typu zawierające lipidy przeciwdziałają 
wysuszeniu skóry i powstawaniu zmarszczek.  

D. Są produkowane w formie gwarantującej dobre przyswajanie substancji czynnych przez 
skórę. Mają postać lekkich emulsji lub mikroemulsji a nośnikiem substancji czynnych 
w nich zawartych są często liposomy. Wykazują szerokie spektrum i skuteczność 
działania. 

1 2 3 4 
 

……… 
 

 
……… 

 
…….. 

 
……. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem preparatów do pielęgnacji okolic oczu (materiał nauczania pkt. 
4.4.1.), 

2) przeczytać dokładnie nazwy i opisy grup preparatów, 
3) przyporządkować opisy do nazw grup preparatów pielęgnacyjnych, 
4) wpisać odpowiedzi do tabeli, 
5) porównać swoją tabelę z tabelami opracowanymi przez koleżanki/kolegów. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– karta ćwiczenia, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Określ działanie pielęgnacyjne wskazanych substancji biologicznie czynnych 
stosowanych w kremach pod oczy. 
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Nazwa  Działanie pielęgnacyjne 
Kwas hialuronowy  
Cholesterol  
Koenzym Q10  
Kofeina   

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem składników aktywnych stosowanych w kremach do pielęgnacji 
oczu (materiał nauczania pkt. 4.4.1.), 

2) podkreślić w tekście substancje aktywne wskazane w tabeli i ich działanie pielęgnacyjne, 
3) uzupełnić tabelę, 
4) porównać swoją tabelę z tabelami opracowanymi przez koleżanki/kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– tabela do uzupełnienia, 
– materiał nauczania 4.3.1, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Wykonaj zabieg pielęgnacyjny dostosowany do potrzeb skóry w okolicach oczu. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z zasadami pielęgnacji skóry wokół oczu (materiał nauczania 4.4.1.), 
2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do zabiegu, 
3) przeprowadzić zabieg pielęgnacyjny na podstawie instruktażu jego wykonania 

przeprowadzonego przez nauczyciela, 
4) dokonać oceny wyników swojej pracy, 
5) zaprezentować wyniki swojej pracy na forum klasy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– stanowisko kosmetyczne z kompletnym wyposażeniem, 
– preparaty: mleczko do demakijażu oczu, preparat do przemywania oczu, maska 

kolagenowa z aktywatorem, krem pielęgnacyjny pod oczy, 
– bielizna zabiegowa, 
– materiały higieniczne: płatki kosmetyczne, gaza, lignina. 
 
Ćwiczenie 4 

Wykonaj gimnastykę odprężającą oczy. 
 

Instrukcja do wykonania ćwiczenia  
Ćw. 1.  

Zamknij oczy, ale nie zaciskaj zbyt mocno powiek. Kciukami i wskazującymi palcami 
obu dłoni uciskaj zewnętrzne i wewnętrzne kąciki oczu. 
Ćw. 2.  

Palcem wskazującym uciskaj kolejno następujące punkty wokół oczu: na dole pośrodku 
oczodołu, zewnętrzny kącik, pośrodku łuku brwiowego oraz przy wewnętrznym kąciku.  
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Ćw. 3.  
Zakryj dłońmi oczy, układając złączone palce tak, by sięgały nieco ponad łuk brwi. 

Zamknij oczy. Delikatnie uciskaj brwi i dolną granicę oczodołu. 
Ćw. 4.  

Oklepuj dolną granicę oczodołu miejsce przy miejscu opuszkami wszystkich palców 
(oprócz kciuków). 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia, 
2) rozluźnić mięśnie przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń, 
3) wykonać gimnastykę oczu, 
4) ocenić efekt relaksacyjny wykonanych ćwiczeń. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– instrukcja do wykonania ćwiczenia, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
  
Czy potrafisz:  

  Tak   Nie 
1) omówić klasyfikację preparatów do pielęgnacji oczu? 
2) scharakteryzować preparaty do pielęgnacji okolic oczu? 
3) określić budowę i działanie liposomów? 
4) określić cele pielęgnacji skóry okolic oczu? 
5) scharakteryzować pielęgnację oprawy oczu? 
6) wykonać zabieg pielęgnacyjny na skórze w okolicach oczu? 
7) przeprowadzić gimnastykę wspomagającą pielęgnację  

skóry wokół oczu? 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
  
Instrukcja dla ucznia 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem pytań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań dotyczących pielęgnowania oczu i ich oprawy. Zadania: 1 – 3, 5 – 

8, 10, 12, 14 i 18 – 20 to zadania wielokrotnego wyboru i tylko jedna odpowiedź jest 
prawidłowa; zadania: 4, 13, 15, 16 i 17 to zadania wymagające uzupełnienia natomiast 
zadania 9 i 11 to zadania, w których należy udzielić krótkiej odpowiedzi. 

5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi: 
− w zadaniach wielokrotnego wyboru zaznacz prawidłową odpowiedź znakiem X  

(w przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową), 

− w zadaniach z krótką odpowiedzią wpisz odpowiedź w wyznaczone pole, 
− w zadaniach do uzupełnienia wpisz brakujące wyrazy, 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Jeśli któreś pytanie sprawia Ci trudności, przejdź do następnego, odkładając jego 

rozwiązanie na później, po rozwiązaniu całego testu. Trudności mogą przysporzyć Ci 
pytania: 15 – 20, gdyż są na poziomie trudniejszym niż pozostałe. 

8. Na rozwiązanie testu masz 60 min. 
 
 

Powodzenia 
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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
Cześć I 
 
1. Jakie elementy narządu wzroku umożliwiają widzenie? 

a) gałka oczna, powieki, płat potyliczny mózgu, 
b) rogówka, siatkówka, twardówka, 
c) gałka oczna, nerw wzrokowy, ośrodki wzrokowe w mózgu, 
d) gałka oczna, nerw III, IV, VI, siatkówka. 

 
2. Ile % informacji z otoczenia odbieramy dzięki narządowi wzroku? 

a) 80%, 
b) 60%, 
c) 40%, 
d) 20%. 

 
3. Do najczęściej spotykanych dolegliwości oczu zalicza się: 

- 
- 
- 
- 
- 

 
4. Rumianek pospolity nie zawiera 

a) flawonoidów, 
b) olejków eterycznych, 
c) karotenoidów, 
d) witamin z grupy B. 
 

5. Maski kolagenowe pod oczy poleca się do pielęgnacji 
a) cery młodej, 
b) cery dojrzałej, 
c) cery trądzikowej, 
d) każdego rodzaju cery. 

 
6. Do pielęgnacji skóry wokół oczu stosuje się następujące grupy preparatów 

- 
- 
- 
- 

 
7. Hydrożele stosuje się przy ………………………………………………………………… 

……………………. natomiast balsamy zawierające lipidy przeciwdziałają ……………… 
……………….......................………………………………………………………………. 

 
8. Liposomy to: 

a) substancje czynne, 
b) micele, 
c) układy przestrzenne w formie kuleczek, 
d) kosmoceutyki. 
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9. Celem pielęgnacji skóry okolic oczu jest 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
10. Cholesterol to składnik aktywny o działaniu …………………………….. stosowany 

w kremach pod oczy. 
 
11. Glikozaminoglikany: 

a) łagodzą podrażnienia skóry wokół oczu, 
b) nawilżają i zatrzymują wilgoć w naskórku, 
c) działają natłuszczająco, 
d) są antyoksydantami. 

 
12. Pielęgnacja skóry wokół oczu w gabinecie kosmetycznym polega na wykonywaniu …….. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

13. Do pielęgnacji oprawy oczu poleca się stosowanie mieszaniny …………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

14. Opuchnięcie dolnej powieki może być spowodowane …………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
15. Pieczenie, zaczerwienienie i swędzenie oczu wywołują 

−  
−  
−  
−  
−  

 
16. Aparat ruchowy gałki ocznej stanowią: 

a) 4 mięśnie proste i 2 mięśnie skośne, 
b) 2 mięśnie proste i 4 mięśnie skośne, 
c) 6 mięśni gładkich, 
d) 4 mięśnie skośne i mięsień dźwigacz powieki górnej. 

 
17. Tarczki występują w budowie szkieletu: 

a) twardówki, 
b) naczyniówki, 
c) powiek, 
d) kanału łzowego. 
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18. Czynniki szczególnie szkodliwe dla oczu to: 
−  
−  
−  
−  
−  
−  
−  

 
19. Do redukcji obrzęków dolnej powieki stosuje się substancje czynne z: 

a) przywrotnika, bluszczu zwyczajnego i skrzypu, 
b) przywrotnika i miłorzębu japońskiego, 
c) miłorzębu japońskiego i bluszczu zwyczajnego, 
d) skrzypu, kasztanowca i miłorzębu japońskiego, 

 
20. Złagodzenie skutków działania czynników drażniących oczy może przynieść …………. 

……………………………………………………………………………………………… 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 
 
Pielęgnowanie oczu i ich oprawy 
 
Zakreśl prawidłową odpowiedź, dokończ zdanie lub wpisz brakujące części zdania 
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

Część I 
1 a b c d  
2 a b c d  
 
 
3 

- 
- 
- 
- 
- 
 

 

4 a b c d  
5 a b c d  
6 - 

- 
- 
- 
 

 

 
7 

 
 
 

 

8 a b c d  
 
 
 
 
 
 
9 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
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10 

 
 
 
 

 

11 a b c d  
 

12 
 
 
 
 

 

 
13 

 
 
 
 

 

 
14 

 
 
 
 

 

 
15 

- 
- 
- 
- 
- 
 

 

Część II 
16 a b c d  
17 a b c d  
 
 
 

18 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 

19 a b c d  
 

20 
 
 
 
 

 

Razem:   
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