
TEST  TECHNIKI KL I – nauczanie zdalne 

Test proszę rozwiązać i przysłać odpowiedzi tylko w formie np. 

 1. A 

 2. B 

3. D 

4. C 

Inaczej przysłanych odpowiedzi nie będę sprawdzać.  

Proszę nie przepisywać pytań!!!!!!!!!!!!! 

Termin 4 czerwca 2020r. godz. 16.00 - po tym terminie jeśli 

nie przyślesz testu będę stawiała ocenę niedostateczną. 

pochec.jadwiga@ckzkluczbork.edu.pl 

 

1. Plisowanie włosów polega na : 

a) suszeniu włosów w strumieniu ciepłego powietrza 

b) wyciskaniu włosów w fale za pomocą palców i grzebienia 

c) nawijaniu włosów na palec i mocowaniu loków klipsami 

d) wyczesywaniu włosów szczotką w strumieniu ciepłego powietrza 

2. Temperatura powierzchni grzejnych żelazek fryzjerskich waha się w granicach : 

a) 90–220 °C 

b) 150–250 °C 

c) 80–120 °C 

d) 40–90 °C 

3.W nawijaniu włosów na wałki stosuje się dwie metody:  

A. suchą i mokrą. 

B. klasyczną i krzyżową. 

C. płaską i spiralną. 

D. płaską i pionową.  
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4.Podczas zabiegu ondulacji wodnej we włosach dochodzi do zerwania : 

A. włókien keratynowych. 

B. mostków dwusiarczkowych. 

C. wiązań jonowych. 

D. wiązań wodorowych. 

5.Jeżeli klientka zażyczy sobie podniesienia włosów przy nasadzie, fryzjer powinien nawijać włosy 

na wałki pod kątem : 

A. 45o. 

B. 120 o. 

C. prostym. 

D. rozwartym. 

6.Na ilustracji pokazano nawijanie włosów techniką :   

       

 

A. kierunkową                                                         

 B. spiralną. 

C. cegiełkową  

D. krzyżową. 

7.Klienta ma włosy normalne, półdługie, gęste i dość sztywne. Chciałaby mieć fryzurę włosami 

podniesionymi przy nasadzie i z lokami o wyraźnym, mocnym skręcie. Fryzjer powinien zastosować 

wałki o średnicy: 

A. 5-10 mm 

B. 10-14 mm 

C. 15-24 mm 

D. 25-35 mm 



8.Do salonu weszła klientka, która poprosiła o zmianę linii fryzury. Ma cechy typowe dla twarzy o 

kształcie kwadratowym. Którą fryzurę powinien wybrać dla niej fryzjer? 

                                                                                                                       

 

           1.                                               2.                                  3.                                      4. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

9. Na rysunku przedstawiono profil :                               

A. wklęsły 

B. okrągły                                                           

C. wypukły          

D. regularny                                                             

                                                                              

  

10. Efekt znacznego zwiększenia objętości włosów i odbicia pasm prowadzący do przestrzennego 

rozbudowania fryzury uzyskuje się stosując : 

 a) zawijanie włosów.  

b) tapirowanie włosów. 



c) wygładzanie pasm.  

d) skręcanie pasm. 

11. Nawijanie pasm włosów od nasady po końce umożliwia uzyskanie : 

a) loczków płaskich.  

b) loczków spiralnych.  

c) fal.  

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

12. Modelowanie rozpoczyna się od włosów : 

a) nad karkiem.  

b) nad czołem.  

c) części ciemieniowej porostu. 

 d) z boku głowy. 

13. Wodna ondulacja to nietrwałe odkształcenie włosów pod wpływem : 

a ) czynników mechanicznego i chemicznego.  

b) czynników mechanicznego i fizycznego.  

C ) czynników chemicznego i fizycznego.                                                

d) tylko czynnika mechanicznego.  

 

 

Warunki zaliczenia : 

0-5 niedostateczny 

6- 8 dopuszczający 

9 -10 dostateczny 

11-12 dobry 

13-  bardzo dobry 

Powodzenia 

 

 


