
TEST- PODSTAWY FRYZJERSTWA KL I  

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 10 czerwca 2020r. godz. 20.00 - po tym terminie jeśli nie 

przyślesz testu będę stawiała ocenę niedostateczną. 

pochec.jadwiga@ckzkluczbork.edu.pl 

 

1. Do zabiegu strzyżenia włosów fryzjer powinien użyć jako środka ochrony  osobistej: 

a) ręcznika jednorazowego 

b) rękawiczek gumowych 

c) ubrania roboczego 

d) podwłośnika 

2. Sanityzator  w zakładzie fryzjerskim służy do : 

a) odkażania bielizny 

b) sterylizacji konsoli 

c) sterylizacji narzędzi 

d) wyjałowienia ręczników 

3. Dezynfekcję termiczną w zakładzie fryzjerskim przeprowadzamy za pomocą : 

a) promieni UV 

b) wysokiej temperatury 

c) środków chemicznych 
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d) promieni radioaktywnych 

4. Przy umywalkach i zlewach, gdzie świadczone są usługi, ściany pokrywa się specjalnym 

materiałem do wysokości 

a) co najmniej 1,6 m 

b) co najmniej 2 m 

c) wszystkie odpowiedzi są błędne 

d) powyżej 1,8 m 

5. Wymagania dotyczące bhp w salonie zawarte są w następującym dokumencie 

a) Projekcie Ustawy Sejmowej 

b) Ustawie Rady Ministrów 

c) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

d) Ustawie Ministra Zdrowia 

6. Pozycja stojąca przy wykonywaniu czynności fryzjerskich szczególnie obciąża 

a) układ krążenia 

b) mięśnie 

c) kończyny dolne, kręgosłup 

d) kręgosłup, kończyny górne 

7. Prawidłowy projekt salonu fryzjerskiego zapewnia 

a) bezpieczne wykonywanie i korzystanie z usługi 

b) dobre samopoczucie klienta 

c) zadowolenie klienta i fryzjera z usługi 

d) estetyczny i ergonomiczny wygląd salonu 

8. Ściany przy umywalkach i zlewach w zakładzie fryzjerskim, powinny być pokryte 

materiałem 

a) boazerią plastikową 

b) łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym, odpornym na środki dezynfekcyjne 

c) gładkim i trwałym 

d) skomponowanym z wyposażeniem salonu 

9. Czystą odzież roboczą należy przechowywać 

a) na wieszakach przy stanowiskach pracy 



b) w szatni zakładowej 

c) w pojemnikach z czystą bielizną 

d) w specjalnie do tego wyznaczonych szafkach 

10. Jednym z podstawowych narzędzi jest : 

a) brzytwa 

b) szczotka okrągła 

c) szczotka szkieletowa 

d) maszynka do strzyżenia włosów 

11. Regulowany taboret fryzjerski na stanowisku pracy to 

a) stojak 

b) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

c) krzesełko 

d) hoker 

12. Wyjaławianie to inaczej 

a) deratyzacja 

b) dezynsekcja 

c) sterylizacja 

d) sanityzacja 

13. Proces niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych na powierzchniach, w płynach lub 

gazach, przez nieodwracalną ingerencję w strukturę lub przemianę materii tych 

drobnoustrojów, mające na celu niedopuszczenie do ich rozwoju i rozprzestrzeniania to 

a) mycie w środkach pielęgnacyjnych. 

b) stosowanie detergentów. 

c) dezynfekcja. 

d) sterylizacja. 

14. Sterylizację narzędzi metalowych przy pomocy bardzo wysokiej temperatury (240°C) 

przez kilka minut można wykonać w 

a) sterylizatorze halogenowym.                             b) sterylizatorze kulkowym. 

c) w każdym sterylizatorze.                                    d) w autoklawach 



 

Warunki zaliczenia : 

0-5 niedostateczny 

6- 8 dopuszczający 

9 -10 dostateczny 

11-12 dobry 

13- bardzo dobry 

Powodzenia 


