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Budowa i fizjologia włosów  

  

Włosy należące do tworów nabłonkowych skóry u człowieka spełniają dwie podstawowe 

funkcje: stanowią czynnik o działaniu psychologicznym (piękne, zdrowe, zadbane, o dobrze 

dobranej kolorystyce i kształcie fryzury podnoszą poczucie własnej pewności i atrakcyjności) 

oraz pełnią funkcję ochronną (chronią przed zimnem, promieniowaniem UV). Owłosienie 

ciała ludzkiego stanowi również rodzaj receptora odbierającego bodźce zmysłowe. Dzisiaj 

ogromny wpływ na owłosienie, jego intensywnośd, kształt i występowanie ma moda, która 

nie tylko wpływa na pożądaną długośd włosów na głowie, ale również wymusza na przykład 

całkowitą depilację włosów nóg czy brody.   

Budowa i fizjologia włosa W trakcie powstawania włosa w skórze, strefa zarodkowa naskórka 

wytwarza woreczkowate wgłębienie sięgające aż do skóry właściwej zwane mieszkiem 

włosowym. Mieszek składa się z części nabłonkowej zwanej macierzą i części 

łącznotkankowej. Z macierzy powstaje w wyniku rogowacenia łodyga włosa. Częśd 

nabłonkowa tworzy również pochewkę, która dochodzi do powierzchni skóry. Główną 

częścią łącznotkankową jest brodawka włosa, zaopatrzona w naczynia krwionośne i nerwy. 

Jest ona ściśle związana z macierzą. Zniszczenie brodawki powoduje trwałą utratę włosa,  
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w przeciwieostwie do zniszczenia łodygi, która może odrastad na nowo. Komórki znajdujące 

się bezpośrednio nad brodawką noszą nazwę macierzy. Tu przez podział komórek powstaje 

tkanka tworząca włos. Ścianka mieszka włosowego składa się z wewnętrznej i zewnętrznej 

osłonki korzenia oraz błony szklistej. Z mieszkiem związany jest mięsieo przywłosowy 

(mieszkowy). W górnej części mieszka włosowego umiejscowione są gruczoły łojowe, których 

ujścia otwierają się do mieszka włosowego. W części nabłonkowej tuż powyżej brodawki 

znajdują się melanocyty, a od ilości wytwarzanego barwnika zależy kolor włosów.   

 

Włosy (pili) są to giętkie, zrogowaciałe włókna, które powstają z komórek naskórka. Każdy 

włos składa się z części tkwiącej w skórze (korzeo włosa) i części wystającej ponad 

powierzchnię skóry ( łodygi włosa). Korzeo objęty jest pochewką zwaną mieszkiem 

włosowym i kooczy się wyraźnym zgrubieniem zwanym cebulką włosa (opuszką), w którą od 

dołu wpukla się łącznotkankowa bogato unaczyniona brodawka włosa. Cebulka włosa jest 

miejscem powstawania włosa. W niej też łączą się wszystkie warstwy nabłonkowych 

pochewek włosa. Po stronie rozwartego kąta, jaki mieszek włosa tworzy z linią powierzchni 

skóry przyczepia się do niego mięsieo przywłosowy, a powyżej uchodzi do niego gruczoł 

łojowy. Częśd mieszka włosowego leżąca powyżej ujścia gruczołu łojowego nosi nazwę lejka. 

Dzięki niemu włos nie przylega ściśle do ścian mieszka układając się luźno w skórze. Lejek 

stanowi górną częśd kanału włosa. W przekroju podłużnym włosa wyróżniamy:  

− łodygę,  

− korzeo włosa,  

− cebulkę (opuszkę), 

 − brodawkę włosową.   



 

Włos tkwi w mieszku włosowym, czyli lejkowatym wpukleniu naskórka. Mieszek składa się  

z części nabłonkowej i łącznotkankowej. Częśd nabłonkową stanowi macierz włosa, a częścią 

łącznotkankową brodawka włosa, zaopatrzona w naczynia krwionośne i nerwy. Jest ona 

ściśle związana z macierzą. Z części nabłonkowej  w wyniku rogowacenia powstaje łodyga 

włosa czyli częśd włosa, która wystaje ze skóry. W pracy fryzjera bardzo pomocny jest podział 

łodygi na trzy części: nasadę, częśd środkową i koocówkę.  Ta częśd włosa, która znajduje się 

w skórze to korzeo włosa. Dzieli się on na kilka części, które spełniają różne funkcje. 

Rozszerzając się ku dołowi tworzy cebulkę (opuszkę), która leży bezpośrednio nad brodawką. 

Brodawka zaopatruje cebulkę w składniki odżywcze. Brodawka pokryta jest pojedynczą 

warstwą komórek, w której następuje odtwarzanie tkanki włosowej poprzez ciągły podział 

komórek. Skupienie tych komórek nazywa się macierzą. Bezpośrednio nad brodawką 

wytwarzają się nowe komórki potomne macierzy, które tworzą różnorodne warstwy włosa  

i wewnętrzną osłonkę korzenia. Tkankę, z której zbudowane są włosy nazywamy keratyną,  

a komórki ją wytwarzające to keratynocyty.  W części nabłonkowej, tuż powyżej brodawki 

znajdują się również melanocyty, czyli komórki tworzące barwnik melaninę. Korzeo włosa 

otoczony jest przez pochewki, pochewka wewnętrzna przylega do włosa i jest 

odpowiednikiem warstwy ziarnistej i jasnej naskórka.  Do pochewki wewnętrznej przylega 

pochewka zewnętrzna i jest odpowiednikiem warstwy podstawnej i kolczystej naskórka. 

Pochewki te ściśle przylegają do miejsca ujścia gruczołu łojowego. Pochewki włosa otacza 

torebka włosa, która jest zbudowana z tkanki łącznej włóknistej, znajdują się w niej włókna 

klejorodne. Włos pozbawiony jest naczyo krwionośnych i nerwów. Krew która krąży  

w brodawce zaopatruje komórki macierzy. Brodawka w ł osa jest odpowiednikiem brodawki 



skórnej. Jeżeli brodawka zostanie zniszczona, włos nie będzie odrastad. Włos rośnie ok. 0,35 

mm na dobę ( 10–12 mm  na miesiąc). Dziennie wypada ok. 60 włosów. Życie pojedynczego 

włosa trwa do ok. 6–7 lat. Włosy najszybciej rosną w lecie i w czasie snu, oraz między 16–24 

rokiem życia. Pomiędzy 40–50 roku życia kobiety tracą ok. 20 % włosów, z wiekiem włosy 

stają się coraz suchsze.  

Na przekroju poprzecznym włos składa się z:   

1) rdzenia (medulla pili),  

2) kory (cortex pili),  

3) obejmującej ją cienkiej osłonki (cuticula) (zwana również łuskami). 

 

Rdzeo leży w osi włosa, nie jest on stałym jego składnikiem, występuje tylko we włosach 

grubszych i to nie zawsze. Składa się z 1–2 szeregów poprzecznie spłaszczonych komórek 

zawierających niewiele ziarenek barwnikowych i nie tak silnie zrogowaciałych, jak komórki 

warstwy korowej. Często zawiera małe pęcherzyki gazu, wówczas włos wydaje się siwy czy 

biały.  

Kora jest głównym składnikiem włosa i zbudowana jest z wydłużonych, zrogowaciałych 

komórek, które w obrębie korzenia zawierają jeszcze jądro. Stanowi ok. 80 % łącznej masy 

włosa, jest strukturą włóknistą, przypominającą budową sznurek lub linę. Między komórkami 

i w samych komórkach znajdują się ziarenka barwnika oraz czasami pęcherzyki gazu.   

W kierunku podłużnym przez komórki kory przewijają się włókna nabłonkowe głównie dzięki 

nim włos podwójnie załamuje światło i im też zawdzięcza sprężystośd i odpornośd  na 

pociąganie. Komórki warstwy korowej składają się z mniejszych elementów zwanych 



makrowłóknami, wewnątrz których znajdują się jeszcze mniejsze mikrowłókienka. Osłonka 

włosa (cuticula pili) stanowi ok. 13 % ogólnej masy włosów, leży na jego powierzchni  

i obejmuje warstwę korową. Tworzą ją łuski, które najczęściej są bezbarwne  i przezroczyste. 

Chronią one wnętrze w ł osa przed uszkodzeniami mechanicznymi  i promieniowaniem UV,  

a także wpływają na zawartośd wody we wnętrzu włosa.  

Biorąc pod uwagę skład chemiczny włosów, zdrowy włos składa się z:  

− protein (ok. 80 %), − wody (ok. 10–15%),  

− pigmentów, minerałów, lipidów (stanowią razem ok. 5–10 %). Proteiny tworzą we włosach 

keratynę, czyli wytrzymałe na zginanie zrogowaciałe białka. Keratyna budująca włos 

występuje w dwóch postaciach jako keratyna:  

− włóknista, która tworzy korę i naskórek  

− amorficzna – stanowiąca międzykomórkowy materiał wiążący wypełniający szczeliny  

w trzonie oraz łuskach, scalająca strukturę włóknistą i łuski oraz zapewniająca włosom 

elastycznośd.    

Odpowiedni budulec do budowy włosów organizm uzyskuje głównie z białka pokarmów. 

Potrzebne są jednak również substancje energetyczne takie jak glukoza, witaminy (A, E,   

z grupy B), liczne biopierwiastki (żelazo, miedź, selen, cynk). Biopierwiastki stymulują tempo 

wzrostu i podnoszą wytrzymałośd włosów. Szczególnie ważna jest siarka, ponieważ ten 

pierwiastek zawarty jest w białku keratynowym. Utworzone mostki dwusiarczkowe łączą 

keratynę w trwały łaocuch zapewniający sprężystą i niełamliwą konstrukcję włosa. Wiązania 

w postaci „mostków dwusiarczkowych” są niepowtarzalne, a więc u każdego człowieka inne. 

Ten niepowtarzalny układ decyduje o oryginalnym wyglądzie włosów, na przykład o tym, czy 

są one proste, czy kręcone, cienkie, czy grube.  

Barwnik włosa i zmiany barwnikowe  

Włosy są naturalnie zabarwione przez pigment zwany melaniną, która stanowi ok.3 % masy 

włosa. Melanina wytwarzana jest w macierzy włosa przez komórki określane jako 

melanocyty. Zawartośd melaniny wzrasta w warstwie korowej włosa od wewnątrz  na 

zewnątrz. Najwięcej jest jej w warstwie zewnętrznej tuż pod łuską włosa. Komórki osłonki nie 

zawierają melaniny. Są przezroczyste.  We włosach występują dwa rodzaje melanin:  

1. eumelanina – brązowo – czarny pigment (odpowiada za poziom kolorystyczny włosów), 

 2. feomelanina – żółto – pomaraoczowo – czerwony pigment (nadaje odcieo włosom). 

Melaniny są związkami zbudowanymi głównie z pochodnych indolu. Zapewniają wysoką 

trwałośd koloru naturalnego włosów poprzez to, że są nierozpuszczalne w wodzie, odporne 

na działanie światła, podwyższonej temperatury i trudno rozkładane przez enzymy. Tylko 

silne utleniacze powodują całkowity rozpad melaniny, a łagodne w środowisku zasadowym 

tylko rozjaśniają włosy. Melaniny chronią strukturę włosa przed szkodliwym działaniem 

promieniowania UV. 

Kolor włosów zależy od odcienia, rodzaju i ilości występujących w nich melanin.  We włosach 

zawsze występują jednocześnie oba rodzaje melanin. Włosy ciemne, brązowe  i czarne 



posiadają więcej eumelaniny, natomiast włosy blond i rude feomelaniny. Jeżeli całkowicie 

brakuje melanin, włos staje się siwy. Odcieo włosów zależy nie od ilości,  ale od proporcji 

między eumelaniną i feomelaniną. Włosy, w których nie ma melaniny  są bezbarwne, wydają 

się białe bądź jasnożółte. Kolor włosów człowieka i czas siwienia  w największym stopniu 

zależy od cech genetycznych, ale uwarunkowany jest również czynnością hormonów. 

Produkcja pigmentów maleje wraz z wiekiem. Tak zwany proces siwienia może rozpocząd się 

już około 30 roku życia, ale może wystąpid zarówno wcześniej, jak i później. Obok naturalnie 

zabarwionych włosów pojawiają się te pozbawione pigmentu,  a fryzjer określa „udział bieli 

we włosach” lub stopieo siwienia.   

  

Fazy wzrostu włosa (cykl włosowy)  

Przez cykl włosowy rozumiemy okres od początku wzrostu włosa do jego samoistnego 

wypadnięcia i zakooczenia fazy spoczynkowej. Mianem tym określany jest rozwój włosa 

obejmujący określone stadia. W każdym mieszku włosowym następują po sobie w rytmicznej 

kolejności trzy fazy:   

− wzrostu i pełnej czynności (anagen) – trwa od 2 do 6 lat, charakteryzuje się tym,  że 

opuszka włosa jest dobrze wykształcona, zawiera macierz włosa, tj. najszybciej dzielące się 

komórki nabłonka. Dotyczy od 80–85 % włosów na głowie;  

− inwolucji (katagen)– faza przejściowa, trwa od 2 do 4 tygodni, jedynie 0,5–1 % włosów 

znajduje się w tym okresie. Polega na zwyrodnieniu macierzy włosa i oddzieleniu brodawki 

włosa. Równolegle ulega inwolucji pochewka naskórkowa włosa, która przekształca się  

w woreczek z tkwiącym w nim włosem. Włos kolbowaty wypada łatwo samoistnie lub przy 

lekkim pociąganiu. Wytworzenie się włosa kolbowatego stanowi zakooczenie fazy katagenu  

i rozpoczęcie fazy telogenu;  

− spoczynkowa (telogen) – faza spoczynku, obumierania i wypadania włosów, trwa od 2 do 4 

miesięcy. W tej fazie górna częśd mieszka włosowego jest zachowana. Zrogowaciały korzeo 

włosa leży bliżej powierzchni, tworzy tzw. kolbę. Dotyczy 10–20 % włosów na głowie. 



 

W każdej z tych faz mieszek włosowy podlega zmianom. Kolejnośd cyklu jest stała. Powtarza 

się wielokrotnie za życia człowieka. Cały cykl wzrostu włosów długich trwa ok. 7 lat. 

Powyższy proces zależy od: − cech dziedzicznych, − stanu ogólnego zdrowia, − wieku i płci, − 

stanu psychicznego,  − czynności gruczołów dokrewnych. Prawidłowo dziennie tracimy ok. 

40–100 włosów. Nowy włos wzrasta z tego samego mieszka po około półtora do trzech 

miesięcy. Do oceny stanu wypadania włosów, łodygi włosa, stanu korzenia służy badanie 

trychologiczne. 

 

Rodzaje i właściwości włosów  

Rodzaje włosów ludzkich Włosy zaczynają się zawiązywad już w 3 miesiącu życia zarodka. 

Najpierw pojawiają się ich zawiązki na łukach brwiowych i wokół ust. W 7 miesiącu życia 

płodowego prawie cała skóra pokryta jest gęstym, delikatnym i jasnym owłosieniem tzw. 

meszkiem (lanugo). Materiałem do wytwarzania w ł osa jest warstwa rozrodcza naskórka. 

Zawiązki włosów rozwijają się  w pewnych odległościach od siebie. Człowiek rodzi się  

z pełnym owłosieniem pokrywającym całe ciało z wyjątkiem dłoni, podeszew, grzbietowych 

powierzchni dalszych paliczków palców, żołędzi, prącia i łechtaczki oraz powierzchni 

wewnętrznej napletka. To pierwsze owłosienie ciała człowieka w postaci meszku wypada tuż 

przed urodzeniem lub zaraz po nim i zostaje zastąpione przez tzw. meszek stały, który 

grubieje i wydłuża się w okresie dojrzewania. Biorąc pod uwagę włosy występujące  

w różnorodnych okresach wiekowych wyróżnia się następujące rodzaje owłosienia: 

pierwotne, wtórne i ostateczne.  Owłosienie pierwotne – zaczyna się pojawiad już w trzecim 

miesiącu życia płodowego,  są to najczęściej jasne miękkie, delikatne, stosunkowo długie 

włosy, zwane lanugo, pokrywające całe ciało płodu i z reguły znikają tuż przed urodzeniem 

się dziecka albo  w miesiąc lub dwa po jego urodzeniu.  Owłosienie wtórne – stanowią je 



włosy dziecka, aż do dojrzałości płciowej. Włosy głowy dziecka są często delikatniejsze, 

cieosze i bardziej miękkie niż włosy dorosłego. Często włosy te określa się jako kędzierzawe. 

Poza tym całe ciało dziecka pokryte jest delikatnym meszkiem, podobnym w wyglądzie  

i strukturze do lanugo. Owłosienie ostateczne (terminalne) – zaczyna się pojawiad od okresu 

dojrzewania płciowego. Włosy stają się silniejsze. Włosy ostateczne to włosy mocne, długie, 

szorstkie, zaopatrzone w barwnik. Znajdują się one na głowie, tworzą brwi i rzęsy. W okresie 

dojrzewania płciowego zastępują delikatny meszek dziecka w okolicach narządów płciowych 

i pod pachami. Wzrastanie tego owłosienia może trwad do 50 roku życia. Najistotniejsze  dla 

fryzjera są włosy terminalne na głowie. Przechodzą one cykliczne zmiany aktywnego wzrostu 

i od czasu do czasu spoczynku. Ich rozmieszczenie jest indywidualne, determinuje je również 

płed i wiek. Całkowita ilośd włosów terminalnych na głowie to ok. 100 tysięcy  i waha się w 

zależności od koloru włosów. Blondyni mają na ogół ok. 30 % więcej włosów niż bruneci czy 

ludzie z włosami rudymi. Włosy ostateczne na głowie różnią się nie tylko ilością i barwą, ale  

i przekrojem poprzecznym łodygi włosa. Na przekroju poprzecznym włos może byd owalny, 

nerkowaty lub okrągły. Pod względem kształtu, długości, zabarwienia, a zwłaszcza typowego 

miejsca występowania wyróżnia się włosy rzęs, brwi i głowy. Rzęsy – znajdują się w powiece 

górnej i dolnej. Są to krótkie i cienkie włoski, których długośd nie przekracza na ogół 10 mm. 

W powiece górnej jest ich ok.150, a w dolnej o połowę mniej. Są najcieosze ze wszystkich 

włosów, w ciągu roku zmieniają się, co najmniej dwukrotnie, siwieją dopiero w bardzo 

późnym wieku, nie mają mięśni przywłosowych,  a ich dotknięcie wywołuje odruchowe 

zamknięcie powieki. Brwi – porastają miejsca zwane łukami brwiowymi. Są ciemniejsze od 

włosów głowy  i brody, przeważnie nie mają mięśni przywłosowych, stanowią ochronę oczu  

i zabezpieczają je przed spływającym z czoła potem.  Włosy głowy – są najdłuższe, 

najgęściejsze i najszybciej rosną. Ich okres wzrastania to nawet 5–6 lat. Przeciętnie osiągają 

długośd 60–70 cm, ale mogą byd znacznie dłuższe. W ciągu 1 miesiąca wzrastają o około 1cm. 

Na głowie włosy wyrastają w skupieniach po dwa  do pięciu. W sumie liczba ich wynosi 

ok.120 tysięcy. Długośd włosów głowy, ich gęstośd, kształt i przekrój poprzeczny ulega 

znacznym wahaniom w zależności od rasy. Oprócz długich silnie rozwiniętych włosów 

występują w obrębie głowy również włosy typu meszkowego. Czynnikiem sterującym 

wykształcanie się różnych typów owłosienia jest różna wrażliwośd mieszków włosowych na 

hormony. Pod względem kształtu włosy dzielą się  na proste, faliste i kędzierzawe. Włosy 

ustawiają się do powierzchni skóry prostopadle  lub skośnie i dlatego też mogą się układad w 

„pasma" czy „strumienie włosów"  lub wytwarzad „wiry". Na głowie tworzą zazwyczaj jeden, 

czasem dwa wiry. Mogą one byd lewo- lub prawoskrętne. Ich umiejscowienie i kierunek 

należą do cech dziedzicznych. 



 

Grubośd włosów jest różna w zależności od okolicy, w której występują. Najcieosze są włosy 

tworzące meszek oraz włosy łonowe, zaś najgrubsze to włosy brody.  W przekroju 

poprzecznym włos jest owalny, nerkowaty lub okrągły. Przy wyrwaniu włosa mieszek 

nabłonkowy nie odrywa się i nadal przylega do włosa w postaci podłużnego białego 

woreczka, który u swego dolnego kooca jest ciemniejszy w wyniku skupiania się tu melaniny.  

  

Właściwości włosów Właściwości włosów ludzkich zależą od ich budowy i struktury. Do 

najistotniejszych z nich należą:  

1) wytrzymałośd na zrywanie. – cecha ta określana jest jako maksymalny ciężar, którym włos 

może byd obciążony, zanim ulegnie przerwaniu. Niezniszczony, zdrowy jeden włos może 

unieśd około 90 gramów. Wiedząc, że na głowie mamy około 120 tysięcy włosów można 

określid wytrzymałośd na zrywanie wszystkich włosów razem lub poszczególnych pasm. 

Włosy poddawane procesom chemicznym, zniszczone lub mokre są mniej odporne na 

zerwanie. 

2) rozciągliwośd – stopieo rozciągnięcia włosów pod wpływem działającej siły. Zwykły włos 

rozciągnięty o ok. 10 % kurczy się po ustąpieniu działającej siły i wraca  do swojej 

początkowej długości. Włosy są zatem elastyczne. Jeżeli rozciągniemy włos jeszcze bardziej, 



to po zaprzestaniu działania siły naprężającej nie wróci on do wstępnej długości. Dojdzie do 

trwałego uszkodzenia struktury wł osa. Po zadziałaniu jeszcze większej siły naprężającej włos 

zostanie zerwany – zniszczony. Do prób sprawdzania rozciągliwości włosów używa się 

specjalnego urządzenia.  

3) grubośd włosa – mierzona jest przy pomocy specjalnego urządzenia. Normalny włos ma 

średnicę 0,07mm, delikatne włosy mogą mied 0,03 mm, a bardzo grube aż 0,12 mm.  

4) zdolności sorpcyjne – zdolnośd do wchłaniania wody i innych cieczy. Cząsteczki wody 

wiążą się wiązaniami wodorowymi ze strukturami włosa. Im w ł os jest bardziej zniszczony, 

tym bardziej rośnie hydrofilowośd włosów. Tak więc po rozjaśnieniu czy trwałej lepiej wnika 

w niego woda, która powoduje jego pęcznienie. Stopieo pęcznienia zależy również od 

chemicznej budowy cieczy. 

 5) higroskopijnośd – zdolnośd do wchłaniania wilgoci z powietrza. Przy wilgotnej pogodzie 

fryzura opada, włosy poddane trwałej skręcają się. Włos potrzebuje ok. 10 % wody, żeby 

wyglądad zdrowo, zachowad swoją elastycznośd i odpornośd na zerwanie. Przesuszone włosy 

są brzydkie, nie są gładkie, trudno się układają.  

Podsumowując najważniejsze właściwości włosów wiążą się z ich:  

− odpornością na działanie czynników mechanicznych,  

− elastycznością (dzięki keratynie i wodzie),  

− zdolnością do przewodzenia elektryczności,  

− dużą odpornością na działanie czynników chemicznych (dobrze znoszą kwasy, gorzej 

zasady, najgorzej związki utleniające),  

− zdolnością pochłaniania pary wodnej,  

− zdolnością pochłaniania tłuszczy zwierzęcych i roślinnych, gliceryny, zapachów,  

− odpornością na gnicie i fermentację.  

  

Typy włosów Ze względu na właściwości i ilośd wydzielanego sebum włosy dzieli się na:  

− normalne,  

− przetłuszczające się, 

 − suche,  

− cienkie i delikatne,  

− mieszane.  

Podział ten jest bardzo ważny w zawodzie fryzjera, ponieważ pomaga on przy opracowaniu 

indywidualnych planów pielęgnacji poszczególnych typów włosów klientów i udzielaniu im 

wskazówek dotyczących sposobów i częstości mycia włosów oraz stosowanych szamponów, 

odżywek czy innych preparatów chemicznych.  

Włosy normalne niestety występują najrzadziej.  Nie sprawiają większych problemów 

pielęgnacyjnych, łatwo poddają się wszelkim zabiegom. Mają jedwabisty połysk i nie 

wykazują skłonności ani do przetłuszczania się u nasady, ani do rozdwajania na koocach. 



Włosy te najczęściej wymagają mycia 2–3 razy na tydzieo, mają ładny i świeży wygląd, nie 

zlepiają się między myciami.  

Włosy przetłuszczające się są najczęściej efektem zwiększonej produkcji łoju przez gruczoły 

łojowe skóry głowy. Już kilka godzin po umyciu tracą puszystośd, wyglądają na zaniedbane  

i brudne. Często są cienkie i wiotkie. Przetłuszczanie włosów może przyśpieszad stres, 

pocenie się, zła dieta, zaburzenia hormonalne. Na ogół trzeba je myd codziennie. 

Włosy suche lub zniszczone są sztywne, twarde, matowe, często łamliwe, a ich koocówki 

rozdwajają się. Przyczyną takiego stanu jest zbyt mała ilośd wytwarzanego sebum, przez  co 

woda szybko odparowuje i jej zawartośd we włosach spada poniżej minimum, a więc poniżej 

10 %. Zachwianie stopnia nawilżenia włosów może byd wynikiem niewłaściwej pielęgnacji 

lub działania czynników zewnętrznych, takich jak wysokie temperatury, silne słooce czy 

zanieczyszczenia powietrza. Rozdwajaniu się koocówek mogą ponadto przyczynid się: 

ocieranie włosów o ubranie, zaginanie włosów (przy nawijaniu na wałki, spinaniu  czy 

ściąganiu gumką) oraz zbyt częste tapirowanie.  

Włosy cienkie i delikatne są słabe, często nadmiernie wypadają. Zwykle taki typ włosów jest 

uwarunkowany genetycznie, ale może byd też wynikiem silnego stresu, złego odżywiania czy 

zaburzeo hormonalnych. Włosy takie są o ok. 25 % cieosze niż włosy normalne, przez  co 

wyglądają jakby ich było mniej. Są miękkie w dotyku, brakuje im energii i sprężystości,  są 

bardzo delikatne. Pod wpływem szkodliwych czynników łatwo pękają, szarpią się, 

rozdwajają.  

Włosy mieszane są tłuste u nasady, a suche na koocach. Sprawiają duże kłopoty  w ich 

pielęgnacji. Przyczyną ich powstawania jest przede wszystkim częste stosowanie silnych 

środków chemicznych, takich jak utrwalacze czy rozjaśniacze, a także zbyt rzadkie strzyżenie.   

 

 

Rozwiązanie testu należy wysłać do 22.05.2020r. na adres: 

urbanowicz.jolanta@ckzkluczbork.edu.pl 

 

TEST 

 

Imię i Nazwiska……………………………. 

1. Całkowicie pozbawione włosów są  

a) tylko dłonie.  

b) dłonie, podeszwy, u mężczyzn napletek, u kobiet wargi sromowe mniejsze.  

c) stopy, dłonie, niektóre elementy narządów płciowych.  

d) żadna odpowiedź nie jest prawdziwa.  

2. Włos rośnie średnio  
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a) 0,5 cm/dobę.  

b) 0,7 cm/ dobę.  

c) 0,8 mm/dobę.  

d) 0,35 mm/dobę.  

3. Na przekroju poprzecznym włos składa się z   

a) rdzenia, kory, osłonki.  

b) osłonki, mikrowłókien, korzenia.  

c) korzenia, łodygi, cebulki.  

d) rdzenia, łodygi, korzenia.  

4. Głównym składnikiem odżywczym biorącym udział w budowie włosów jest  

a) tłuszcz.  

b) witaminy.  

c) składniki mineralne. 

d) białko. 

5. Eumelanina to barwnik  

a) żółto – pomaraoczowy - czerwony.  

b) brązowo – czarny. 

c) pomaraoczowo – czerwony.  

d) brązowo – pomaraoczowy.  

6. Niezniszczony, zdrowy włos może unieśd ciężar  

a) do 90 gramów.  

b) do 120 gramów.  

c) do 50 gramów.  

d) do 200 gramów  

7. Główną częścią łącznotkankową włosa jest  

a) macierz.  

b) łodyga.  

c) brodawka.  

d) pochewka.  

 8. Lejek stanowi  

a) kanał włosa.  

b) zagłębienie w naskórku.  

c) górną częśd kanału włosa.  

d) mieszek włosowy.  

9. Keratyna włóknista tworzy  

a) trzon włosa.  

b) łuski.  

c) korę włosa i naskórek.  

d) materiał scalający strukturę włosa. 

10. Włosy suche lub zniszczone są sztywne, twarde, matowe, często łamliwe, a ich 

koocówki rozdwajają się. Przyczyną takiego stanu jest: 



a) zbyt mała ilośd wytwarzanego sebum 

b) stres 

c) zdolnością pochłaniania pary wodnej 

d) zwiększona produkcja łoju przez gruczoły łojowe 

11. Włosy mieszane : 

a) są słabe, często nadmiernie wypadają 

b) są tłuste u nasady, a suche na koocach 

c) sztywne, twarde, matowe, często łamliwe 

d) Nie sprawiają większych problemów 

 

 

POWODZENIA  
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