
Witam serdecznie  
 
Proszę rozwiązać test i niezwłocznie wysłać mi go na pocztę . 
 

Od poniedziałku spotykamy się na teams  zgodnie z planem 
lekcji  DO ZOBACZENIA 
 
PUNKTACJA: 
 
5 – dopuszczający 
6 - 7 – dostateczny 
8 - 9 – dobry 
10 – 11 – bardzo dobry  
 
 
Imię i Nazwisko………………………………….. 
 
1. Farbowanie włosów to 
a) zabieg, podczas którego zmienia się kształt włosów. 
b) przekształcenie pigmentu naturalnego w sztuczny. 
c) zmiana koloru włosów przez użycie sztucznych pigmentów. 
d) wprowadzenie we włosy pigmentów naturalnych. 

2.Analiza włosów oznacza 
a) diagnozę włosów, określenie koloru, określenie udziału siwizny, wybór techniki 
farbowania. 
b) określenie koloru, pigmentację, zaplanowanie mieszaniny farbującej. 
c) diagnozę włosów, zaplanowanie zabiegu farbowania. 
d) przeprowadzenie badania stanu włosów. 
3. Do zabiegów wstępnych zalicza się 
a) przygotowanie klienta do zabiegu, pigmentacja, mycie włosów. 
b) pigmentacja, podkład rozjaśniający, dekoloryzacja. 
c) przygotowanie klienta do zabiegu, mycie włosów, aplikacja produktu na włosy. 
d) diagnoza włosów, przygotowanie klienta do zabiegu, mycie włosów. 
4.Czynnością etapu przygotowawczego farbowania włosów jest 
a) aplikacja mieszanki utleniającej na włosy. 
b) opracowanie receptury emulsji farbującej. 
c) korekta koloru. 
d) neutralizacja odczynu włosów. 
5. Do wykonania farbowania włosów nie używa się 
a) wosku fryzjerskiego. 
b) rozjaśniacza. 
c) szamponu. 
d) farby. 
6. Dobór techniki farbowania włosów zależy od 
a) chłonności włosów. 
b) planowanego efektu odbarwienia włosów. 
c) żądanego poziomu kolorystycznego. 
d) żądanego refleksu. 
7. Wskazaniem do wykonania kąpieli rozjaśniającej jest 
a) odbarwienie włosów, w celu korekty koloru o więcej niż 2 tony. 
b) odbarwienie włosów o 3 tony. 
c) pojaśnienie włosów o 1–2 tony. 
d) odbarwienie włosów o 3 tony w celu przygotowania do dalszej koloryzacji. 
8. Maksymalny czas pozostawienia emulsji barwiącej na włosach wynosi 
a) 50 minut. 



b) 10 minut. 
c) 40 minut. 
d) 60 minut. 
9. Po wykonaniu farbowania, resztki preparatu należy 
a) przelać do umywalki i spłukać wodą. 
b) wyrzucić do kosza. 
c) przelać do specjalnego pojemnika na odpady chemiczne. 
d) pozostawić do wyschnięcia i wyrzucić do kosza. 
10. Klientka ma włosy o naturalnym kolorze na poziome 7. Jej życzeniem jest odbarwienie 
całego porostu o 2 tony. Uwzględniając życzenie klientki, powinno się zorganizować 
a) rozjaśnianie częściowe. 
b) kąpiel rozjaśniającą. 
c) dekoloryzację częściową. 
d) dekoloryzację globalną. 
11. Wprowadzenie farby w kolorze naturalnym do emulsji farbującej jest stosowane przy 
farbowaniu włosów z 
a) 20 % udziałem siwizny. 
b) 30 % udziałem siwizny. 
c) 40 % udziałem siwizny. 
d) 50 % udziałem siwizny. 


