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1. Peruki w kształcie pazia noszono w 

a) starożytnym Egipcie.  

b) Francji.  

c) dyrektoriacie.  

d) latach dwudziestych XX wieku.  

2. Podział na fryzjerów męskich i damskich nastąpił w  

a) baroku.  

b) średniowieczu.  

c) starożytnym Rzymie.  

d) XIX wieku.  

3. Rozjaśnianie włosów za pomocą wody morskiej i słooca miało miejsce w  

a) XX wieku. 

 b) starożytnej Grecji. 

 c) baroku.  

d) renesansie. 

 4. Moda na fryzury z fantazyjnymi przedziałkami, z lokami nad uszami oraz z koczkami na czubku 

głowy występowała w okresie  

a) biedermeieru.  

b) dyrektoriatu.  

c) empire.  

d) rokoko.  

5. Fryzury pudrowane modne były w okresie  

a) XX wieku.  

b) rokoko.  

c) starożytności.  

d) renesansu.  

6. Początek działalności cechów na ziemiach polskich sięga  

a) XIX wieku. 

 b) XVI wieku.  

c) XIII wieku.  

d) X wieku.  

7. Najsłynniejszy polski mistrz fryzjerstwa to  

a) Antoni Słonimski.  

b) Antoni Czechow.  

c) Antoni Cierplikowski.  

d) Antoni Sosnowski.  

8. Pierwsze farby w paście wprowadziła na rynek firma  

a) L’Oréal.  

b) Oriflame  

c) House of Gucci.  

d) Lancôme Paris. 

9. Pierwszej trwałej zmiany kształtu włosów dokonał  

a) Vidal Sassoon.  



b) Georg Hardy.  

c) Karol Nessler.  

d) Dage.  

10. W średniowieczu największy wpływ na styl życia i fryzury miał  

a) Król i jego dwór. 

 b) warunki klimatyczne.  

c) Kościół i duchowieostwo.  

d) Mieszczaostwo. 

 11. POLFRYZ to  

a) Związek Rzemiosła Polskiego.  

b) Ogólnopolska Komisja Branżowa Fryzjersko-Kosmetyczna.  

c) Stowarzyszenie Polskich Fryzjerów i Kosmetyczek.  

d) Artystyczna Organizacja Fryzjerska.  

12. Nadrzędnym organem Izb Rzemieślniczych jest  

a) Salon International.  

b) POLFRYZ.  

c) Międzynarodowa Artystyczna Organizacja Fryzjerska.  

d) Związek Rzemiosła Polskiego.  

13. Perukarze zajmują się  

a) pielęgnowaniem zarostu.  

b) wykonywaniem koloryzacji włosów.  

c) produkowaniem i konserwacją wyrobów z włosów.  

d) wykonywaniem nakryd głowy.  

14. Mistrzostwa świata we fryzjerstwie, odbywają się, co  

a) 4 lata. 

 b) 5 lat.  

c) 2 lata.  

d) roku.  

15. Moda na fryzury wykonane z warkoczy skręconych, ujętych w siatki i upiętych nad uszami, 

tworzących tzw. baranie rogi występowała w  

a) XVII wieku. 

 b) w rokoko.  

c) w gotyku.  

d) w renesansie.  

16. „Modę faktów” we fryzurach dworskich wprowadził Leonard na dworze królowej  

a) Marii Leszczyoskiej. 

 b) Marii Teresy Hiszpaoskiej. 

 c) Katarzyny Medycejskiej.  

d) Marii Antoniny. 

17. „Fontanges” to nazwa fryzury wykonanej  

a) Z loków spiętrzonych nad czołem, bocznymi spiralami włosów na skroniach i długimi anglezami. 

 b) Z włosów ujętych w ozdobną siatkę.  

c) Na metalowym stelażu.  

d) Z włosów ujętych na czubku głowy w luźny kok.  

18. Farby metaliczne były w użyciu już  



a) Starożytnym Rzymie.  

b) w XVII Francji.  

c) w Grecji.  

d) w renesansowych Włoszech. 

 19. Czepce siodłowe miały formę przypominającą  

a) literę S.  

b) literę V.  

c) koło.  

d) kwadrat.  

20. Charakterystyczną cechą fryzury a la Tytus są  

a) misterne sploty. 

 b) misterne loczki.  

c) luźne zwoje.  

d) warkocze. 


