
TECHNIKI FRYZJERSKIE cz. 1 kl. III-  Jadwiga Pocheć 

Witam Was i zapraszam do lektury. 

Warunkiem zaliczenia jest przysłanie prac i zaliczenie testu końcowego. 

Wszystkie prace przysłane po wyznaczonym terminie będą ocenione 

maksymalnie na ocenę dopuszczającą. 

Jako pierwszą pracę proszę wykonać  dwa rysunki : 

- kobiety po czterdziestce , idącej na spotkanie biznesowe, proszę 

zaprojektować ubranie oraz fryzurę na tę okazję. 

- młoda dziewczyna, reprezentująca styl hippis (fryzura, ubranie) 

Wyżej wymienione prace proszę przesłać w formie zdjęć na numer telefonu 

606367247 (WhatsApp) , w treści proszę wpisać kto je przesyła. Termin 

wykonania to 4 listopada 2020r. 

Pozdrawiam Was serdecznie i życzę ciekawych i inspirujących pomysłów. 

W przypadku pytań – proszę kierować je na maila. 

pochec.jadwiga@ckzkluczbork.edu.pl 

 

Temat – Styl ubierania się , a rodzaj fryzury.  

Styl to zespół dobranych do siebie środków ekspresji (wyrazu) , które decydują o wyglądzie danej 

osoby i odbiorze jej wizerunku przez innych. Styl jest wyrazem osobowości , może charakteryzować 

grupę społeczną (np. hippisi) lub osoby indywidualne. 

Podręcznik - Nowoczesna stylizacja str. 23-24. 

Każdy z nas posiada swój własny, wyjątkowy charakter. Warto go uzewnętrznić nie tylko za pomocą 

słów czy gestów, ale również własnego wyglądu. Przecież to, jak dana osoba wygląda, kształtuje 

pogląd, jaki otoczenie ma na jej temat. Warto jednak dodać, że przecież na sam wygląd składa się 

cały szereg czynników. Wśród nich wymienić należy te najważniejsze, a więc odpowiedni makijaż, 

ułożenie włosów oraz dobrze skomponowane ubranie. Aby jednak zrobić dobre wrażenie, wszystkie 

powyżej wymienione elementy, muszą iść ze sobą w parze. W przeciwnym wypadku bowiem 

uzyskany efekt, może być daleki od uprzednio założonego. Jak w takim razie, odpowiednio dobrać 

fryzurę do stylu ubierania? 

Styl klientki jest ważny przy doborze właściwego strzyżenia, fryzura bowiem może zmienić ogólny 

wygląd człowieka, np. bardzo konserwatywna klientka nie będzie zadowolona z nowoczesnego 

uczesania. Jednak pierwsze wrażenie może mylić, dlatego niezwykle ważne jest dokładne wypytanie 

klientki o jej styl w kontekście życzenia odnośnie do nowej fryzury. 

 

mailto:pochec.jadwiga@ckzkluczbork.edu.pl


Styl luźny 

Luźny styl ubierania charakteryzuje zwłaszcza wygoda. To ubrania, które wspaniale sprawdzą się 

zarówno podczas miłego spaceru po parku leniwym, niedzielnym popołudniem, jak i szalonych 

zakupów w galerii sklepów, oczywiście najlepiej z zaufanymi przyjaciółkami. Dobrze skrojone i 

dopasowane jeansy, a do tego modna koszulka z aplikacjami – oto idealny przykład stylu luźnego. To 

wygoda połączona z uniwersalnością, niestojącą jednak przysłowiową „kontrą” do panującej mody. 

W takim sam sposób powinny więc prezentować się włosy, pasujące jak ulał do stylu luźnego. 

Typowym przykładem takiej fryzury jest wysoko upięty, tradycyjny „koński ogon”. Co jednak istotne, 

wspomniany ogonek powinien być wygodny (w tym także dla naszych włosów), a więc nie powinno 

się przejmować tym, że niesforny kosmyk „wyjdzie” spod kitki. W wypadku takich fryzur zbyt duża 

ilość kosmetyków do stylizacji nie jest więc pożądanym elementem, a w niektórych przypadkach jest 

ona… po prostu zbędna. Oczywiście poza tradycyjną „kitką” istnieje szereg innych fryzur, świetnie 

sprawdzających się w roli dodatku do stylu luźnego. Wśród nich warto wyliczyć między innymi luźne 

koczki, upinane za pomocą spinek – łapek (koniecznie z dodatkiem ultra dziewczęcych, leciutko 

wystających kosmyków), czy nawet włosy zupełnie rozpuszczone, w które uprzednio wtarty został 

dobry balsam prostujący i wygładzający. 

 

http://www.handsomemen.pl/tag,Włosy.html


 

 

Styl sportowy 

Sportowy styl ubierania noszą z reguły kobiety praktykujące aktywny styl życia. To ubrania wygodne, 

aczkolwiek niekiedy nawet bardzo dopasowane do sylwetki. Obcisłe legginsy w połączeniu w dłuższą 

koszulką na ramiączkach czy nawet tuniką – oto dobry przykład stylu sportowego. Równie dobrze 

jednak legginsy mogą zostać zastąpione przez mięciutkie, bawełniane spodnie od dresu, zaś w 

miejscu tuniki występować będzie tak zwana bokserka czy po prostu damska koszulka na dość 

szerokich ramionach. Włosy, odpowiednie do tego rodzaju stylu sportowego, powinny 

charakteryzować się jednocześnie uniwersalnością, jak i być podkreśleniem kobiecości. W takim 

przypadku bardzo dobrze sprawdzą się zwłaszcza tak zwane pół – kitki. Pół – kitki to włosy związane 

klasyczną gumką, jednak kosmyki nie zostają przełożone do końca. W ten sposób zamiast luźnych, 



opadających pasm, stworzone zostaje małe kółeczko, przypominające swego rodzaju pętelkę. Inne, 

bardzo dobrze komponujące się ze sportowym stylem ubierania fryzury to uczesania takie jak między 

innymi krótko cięte i wystrzępione na tzw. : „pazurki” pasma. 

 

 

 

Styl oficjalny (biurowy) 

Praca w biurze jest zajęciem niezwykle specyficznym. Wymaga ona oczywiście nie tylko wiedzy i 

zaangażowania w powierzone zajęcie, ale również odpowiedniej prezentacji. Panie pracujące w 

miejscach takich jak banki czy sekretariaty, powinny być więc ubrane zarówno elegancko, jak i dość 

„łagodnie” czy nawet skromnie. Tu nie ma miejsca na zbyt duże dekolty czy też kuso ścięte 

spódniczki. Jeśli bluzka – to najlepiej zapinana pod szyją, jeśli spódniczka – to o długości sięgającej 

kobiecie za kolana. Wracając jednak do tematu odpowiednio dobranej fryzury, to kobieta z burzą 

rozwianych, lekko potarganych włosów z całą pewnością będzie wygląda bardzo ładnie i niezwykle 

dziewczęco, ale nie wtedy, gdy wykonuje ona pracę wymagającą skupienia i profesjonalizmu. 

Godnym polecenia uczesaniem dla stylu oficjalnego czy też biurowego są więc różnego rodzaju koki. 

Powinny to być jednak fryzury dość ścisłe, a więc w tym przypadku radzi się użycie dość mocnych 

kosmetyków do stylizacji włosów, takich jak chociażby popularne lakiery czy nawet żele, tak dobrze 

sprawdzające się przy wygładzaniu pasm. 

http://www.handsomemen.pl/tag,Praca.html


 

 

 

Styl elegancki 

Styl elegancki raczej nie bywa praktykowany na co dzień, choć oczywiście również od tej reguły 

bywają wyjątki. Charakteryzuje się on ubiorem bardzo szykownym, a w niektórych wypadkach może 

być on nawet nieco ekstrawagancki. W praktyce na ten rodzaj odzieży składają się jednak głównie 

proste, dobrze skrojone sukienki (na przykład nieśmiertelna mała - czarna) czy tez eleganckie 

garsonki. Oczywiście nieodłącznym elementem takiej kreacji są dość wysokie, czarne czy czerwone 

buty na obcasie. Do stylu eleganckiego pasować będą włosy zarówno kobiece i lekko uwodzicielskie, 

jak i wyrażające sobą profesjonalną, poważną postawę zawodowca. Przecież Panie praktykujące taki 

właśnie styl ubierania się, nierzadko muszą spotykać się na firmowych kolacjach ze swoimi 

kontrahentami. W takim wypadku więc wygląd profesjonalistki jest niemalże obowiązkowy! A jakie 

uczesanie włosów pasować będzie do stylu eleganckiego? Bardzo dobrym przykładem takiego 

uczesania jest fryzura w stylu pół – mokrej włoszki. Aby wykonać ten rodzaj uczesania, wystarczy w 

środkową część świeżo umytych, rozpuszczonych pasm, wetrzeć odrobinę żelu utrwalającego. 

Następnie włosy gładko zaczesać do tyłu i gotowe. Poza tym uniwersalnym uczesaniem pasującym do 

stylu eleganckiego, są włosy rozpuszczone, równo przycięte i bardzo gładko zaczesane. To klasyczne 

uczesanie równie dobrze wyrazić może – właśnie za pomocą swojej prostoty i klasy – pełen 

profesjonalizm noszącej je osoby. Naturalnie ten rodzaj fryzury wymaga utrwalenia za pomocą 

mocniejszego lakieru do włosów.   



 

 

http://ubior.manifo.com/fryzura_i_stroj 

 

Temat -  Dobieranie fryzury do indywidualnych cech klienta. 

 

Podczas dobierania fryzury dla danej osoby , fryzjer powinien uwzględnić  : 

 Życzenie klienta dotyczące wyglądu fryzury, ponieważ nie ma nic gorszego niż fryzjer 

narzucający swoją wizję. Klienci mają swoje przyzwyczajenia np. nie lubią odkrytych 

uszu, zbyt wysoko wyciętych włosów na potylicy i oczekują, że fryzjer to uwzględni. 

 Przyzwyczajenia związane z układaniem włosów np. klientka nie chce poświęcać za 

dużo czasu włosom. 

http://ubior.manifo.com/fryzura_i_stroj


 Styl klienta, fryzura może wyrazić osobowość klienta. Fryzjer na podstawie wieku i 

wyglądu ustala styl i dobiera do niego określoną fryzurę (np. styl naturalny, sportowy, 

kobiecy, klasyczny, awangardowy, męski , romantyczny). 

 Proporcje i budowa ciała np. mała głowa- duża fryzura, budowa głowy i kształt twarzy 

(dążymy do owalu). Fryzura powinna tworzyć harmonijną całość. Osobom o dużej 

głowie w stosunku do reszty należy proponować fryzury bez objętości o wąskim 

obrysie zewnętrznym. Do małej głowy pasują fryzury o szerokim obrysie 

zewnętrznym . Osobom drobne powinny nosić fryzury wyciągnięte ku górze np. koki. 

 Stan skóry głowy np. kaszaki, brodawki, łysienie plackowate (zasłaniamy). 

 Mankamenty urody np. odstające uszy, wąskie czoło, mocny nos czy podbródek. 

Podczas projektowania fryzury, fryzjer musi wziąć pod uwagę styl, który jest bliski klientowi, 

dobieranie fryzury do określonego stylu nie powinno oznaczać monotonii w wyglądzie. Po 

przeanalizowaniu stylu klienta i jego indywidualnych cech można zaproponować konkretną 

fryzurę. Analiza ta jest szczególnie ważna, gdy klient chce zdecydować się na zmianę 

wizerunku. 

Elementem, który można wykorzystać przy tworzeniu fryzury w określonym stylu może być 

kolor. Dobierając fryzurę należy również pamiętać, że powinna być odpowiednia do różnych 

sytuacji np. praca, randka, sylwester, wesele. 

 

Temat – Korygowanie wad urody za pomocą fryzur. 

https://uroda.abczdrowie.pl/jak-dopasowac-fryzure 

https://www.papilot.pl/uroda/wlosy/3173/porada-stylisty-jak-fryzura-

poprawic-niedoskonalosci-urody 

Korygowanie wad urody za pomocą fryzur ma zastosowanie w przypadku kobiet jak i mężczyzn . 

Należy pamiętać, że na niektóre stylizacje mogą pozwolić sobie tylko osoby o idealnej sylwetce. 

Przed rozpoczęciem projektowania fryzury zaczesz włosy swojego klienta gładko do tyłu i 

zwróć uwagę na kształt twarzy, jak również na ewentualne drobne błędy urody. Oceń, co 

można skorygować. 

 spiczasta broda optycznie złagodnieje, gdy wybierzesz fryzurę, w której linia włosów 

rozszerza się na wysokości żuchwy; 

 niskie czoło ukryje rzadka, postrzępiona grzywka; 

 przesadnie wysokie czoło ukryje gęsta grzywka; 

 nierównomierny porost włosów przy czole i skroniach ukryje grzywka; 

 krótką szyję optycznie wydłuży fryzura odsłaniająca kark i podniesiona na czubku 

głowy; 

 osoby z długą i cienką szyją powinny nosić rozpuszczone włosy średniej długości; 

https://uroda.abczdrowie.pl/jak-dopasowac-fryzure
https://www.papilot.pl/uroda/wlosy/3173/porada-stylisty-jak-fryzura-poprawic-niedoskonalosci-urody
https://www.papilot.pl/uroda/wlosy/3173/porada-stylisty-jak-fryzura-poprawic-niedoskonalosci-urody


 duże uszy przysłonią włosy rozpuszczone, najlepiej lekko pofalowane i pocieniowane; 

 podwójny podbródek ukryją fryzury zaczesywane w kierunku twarzy, postrzępione na 

końcach, sięgające za brodę; 

 przy wąsko rozstawionych lub małych oczach niekorzystnie wygląda grzywka i fryzury 

zaczesane wokół twarzy. 

 

Fryzura, na którą się decydujemy może być naszą najpotężniejszą bronią. Poza dodaniem nam 

pewności siebie i wyciągnięcie na światło dzienne naszego naturalnego piękna i uroku, dobrze 

dobrana fryzura pozwoli nam ukryć pewne mankamenty, na których nieujawnianiu nam najbardziej 

zależy. Kiedy chodzi o ukrywanie różnych wad większość kobiet decyduje się na zastosowanie 

makijażu. I dobrze, on jest również jak najbardziej wskazany. Ale dobry makijaż w połączeniu z 

idealnie dobraną fryzurą zdziała cuda! 

 

Fryzura dla podwójnego podbródka. 
Prawdopodobnie, najważniejszą zasadą jeśli chodzi o próby ukrycia podwójnego podbródka 

jest zasada unikania prostych włosów. Przyciągają one uwagę do podbródka jeszcze bardziej, 

zamiast go 'ukryć'. Za to ścięte warstwowo, wzburzone włosy będą dobrym rozwiązaniem, 

jako, że ciekawie ułożone odciągną wzrok od linii twarzy. Również krótkie fryzurki są 

odpowiednie, ponieważ przyciągają wzrok. Patrzący nie skupia się już na brodzie. 

 
 

 



 

 

 

Fryzury dla wysokiego czoła. 
Jednym z najoczywistszych sposobów na ukrycie wysokiego czoła jest grzywka. Długa, 

pełna, gęsta grzywka jest najbardziej efektywnym sposobem na ukrycie wysokiego czoła. 

ALE, jeśli grzywka niestety nie jest stworzona dla Twojego kształtu twarzy i generalnie nie 

pasuje do Twojej ogólnej prezencji, to nie musisz się martwić. Są inne sposoby. Jeśli masz 

kręcone lub falowane włosy możesz puścić na czoło małe kosmyki loczków czy fal. Będą 

taką niby grzywką i zakryją czoło. 

 

 

 

Fryzury dla dużych uszu. 
Jeśli chodzi o duże uszy, jest w miarę oczywistym, że krótkie fryzurki się nie sprawdzą. Nie 

tylko nie zatuszują tego mankamentu, ale dodatkowo go wyeksponują. Najlepsze będą włosy 

długie, oraz te średniej długości, na przykład do ramion. Dodaj włosom objętości, możesz je 

też pokręcić. Nie przejmuj się jednak, jeśli nie lubisz siebie w kręconych włosach. Możesz też 

przecież prostując włosy przechylić prostownicę pod niedużym kątem, aby włosy nie były 

całkiem proste, ale żeby sprawiały wrażenie, że jest ich dużo, żeby były puszyste i zasłaniały 

uszy. Możesz też wyprostować włosy, a podkręcić tylko niektóre pasma. 



 

 

Fryzury dla dużego nosa. 
Duży nos może być problemem, który spędza sen z powiek niejednej kobiecie i sprawia, że 

śnią one o sobie już po operacjach plastycznych dotyczących korekcji nosa. Ale nie warto 

przechodzić przez to wszystko (mam na myśli operacje plastyczne), ponieważ można 

zadziałać optycznie fryzurą! Jednym ze sposobów jest napuszenie włosów, sprawienie, że 

będą tak puszyste jak to tylko możliwe – co nie oznacza jednak, abyś się tapirowała jak 

opętana! Możesz też odciągnąć uwagę od nosa poprzez wycieniowanie włosów. Najlepszą 

długością będą włosy długie i półdługie. 



 
 

Temat – Dobór dodatków fryzjerskich do stylizacji fryzury. 

Dodatki pełnią funkcje pomocnicze. Umożliwiają osiągnięcie nietypowego efektu za pomocą 

elementu dodanego do naturalnych włosów. Dodatki pełnią rolę ozdób., podkreślają 

wybrane elementy we fryzurze lub wpływają na jednorazową zmianę jej objętości. Od 

dodatków zależy też charakter fryzury. Na rynku występują dodatki typowo ślubne, balowe 

oraz dodatki podkreślające elegancję uczesania.  

Planując uczesanie należy wziąć pod uwagę wielkość, kolor , ciężar i materiał z jakiego są 

wykonane dodatki . Dodatki powinny się wkomponować we fryzurę lub zdecydowanie 

odróżnić. 

Jako dodatek wykorzystuje się również włosy doczepiane (treski lub dopinki) oraz kwiaty, 

pióra, biżuterię, brylanciki, kolorowe siatki.  

Podręcznik Nowoczesna stylizacja str. 131 

https://www.schwarzkopf.pl/pl/stylizacja/trendywstylizacjidlakobiet/artystyczne-dodatki-

do-fryzur.html 

 

 

 

https://www.schwarzkopf.pl/pl/stylizacja/trendywstylizacjidlakobiet/artystyczne-dodatki-do-fryzur.html
https://www.schwarzkopf.pl/pl/stylizacja/trendywstylizacjidlakobiet/artystyczne-dodatki-do-fryzur.html


Temat – Preparaty do układania i stylizacji włosów. 

Preparaty do układania włosów są produkowane w formie: roztworów, pianek, żeli, kremów, 

wosków i aerozoli. Powinny szybko wysychać i zostawiać na włosach cienką, klarowna 

powłokę oraz mieć przyjemny zapach. Nie powinny natomiast ulegać fermentacji i zostawiać 

na włosach matowego osadu.  

Preparaty do układania włosów można podzielić na dwie główne grupy:  

 preparaty do wodnej ondulacji  

 preparaty utrwalające–środki stylizujące.  

Preparaty do wodnej ondulacji nakładane są na mokre włosy i służą do ułatwienia ułożenia 

fryzury, przyspieszają suszenie, a jednocześnie nie pozostawiają na nich śladów.  

Natomiast preparaty utrwalające w odróżnieniu od poprzednich, stosowane są na suche 

włosy. Służą do uzyskiwania fryzury o dowolnym kształcie. Mogą zawierać pigmenty 

nadające włosom krótkotrwała barwę lub powodujące efekt mokrych włosów. 

Po uwzględnieni rodzaju włosów można sformułować następujące ogólnie zasady doboru 

preparatów stylizujących:  

 Do podkreślania linii fryzur, skrętu loczków i ekspresyjnego wywinięcia końcówek 

stosowane są: lekkie kremy, żele, fluidy, gumy fryzjerskie i pianki,   

 Do utrwalenia fryzur stosowane są lakiery dobrane odpowiednio do rodzajów 

włosów. Do włosów suchych–lakiery powinny zawierać środki nawilżające i 

natłuszczające, natomiast do włosów skłonnych do przetłuszczania–lakiery powinny 

zawierać substancje wiążące nadmiar tłuszczu.  

 Do finalnego wykończenia fryzury–brylantyny, pomady itp. Środki zawierające duże 

ilości środków nabłyszczających oraz środki ochronne (np.: filtry UV) i 

kondycjonujące. Tego typu środków nie stosuje się do włosów , które maja skłonność 

do przetłuszczania się. 

 

Dobór środków stylizujących   

Rodzaj włosów  Zasady doboru środków stylizujących  

Włosy 

cienkie  i 

delikatne  

− stosować delikatne preparaty stylizujące w formie lotionów, lekkich 

emulsji, ponieważ nie powodują zmatowienia , a włosy są zdolne 
utrzymania nadanego kształtu.  

− aplikować preparat w niewielkiej ilości, aby nadmiar środka nie 

obciążał włosów  

− wybierać preparaty zwiększające objętości i puszystość włosów oraz 

dających efekt maksymalnego odbicia włosów przy nasadzie  

Włosy 

grube  i 

ciężkie  

− stosować preparaty mocne środki  stylizujące w formie żeli, pianek, 

wosków, aby fryzura była sprężysta i delikatnie wygładzona  

− aplikować preparat równomiernie na całej powierzchni włosów  



− wybierać preparaty usztywniające włosy i dające długotrwały efekt 

stylizacji  

Włosy kręcone, 

suche, zniszczone  

− stosować preparaty w formie emulsji tzn. mleczek, kremów, 
fluidów, które zawierają silikony, środki kondycjonujące i 
ochronne, ponieważ ten typ włosów jest bardzo trudny do stylizacji. 
Zastosowanie tego typu preparatu powoduje wygładzenie włosów i 
ich uelastycznienie aż po same końce.  

− aplikować preparat na długości i końcach włosów  

− wybierać preparaty o działaniu wygładzającym, kondycjonującym, 

uelastyczniającym i nabłyszczającym włosy  

 

 


