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1. Przy farbowaniu włosów naturalnych na odcienie ciemniejsze od koloru wyjściowego, 
emulsję farbującą aplikuje się na 
a) długości i końce, potem na nasadę. 
b) nasadę, potem na długości i końce. 
c) całość porostu równocześnie. 
d) nasadę i długość, potem na końce. 

2. Emulgowanie farby na zwilżonych włosach to jedna z technik 
a) koloryzacji odrostów. 
b) farbowania całego porostu. 
c) farbowania pasemek. 
d) przeciągnięcia koloru. 
3. Balejaż to technika farbowania pasemek na 
a) całym poroście. 
b) wierzchniej części porostu. 
c) spodniej części porostu. 
d) dowolnej części porostu. 
4. Technika panelowa farbowania kreatywnego daje 
a) efekt rozproszenia koloru w wierzchniej części porostu. 
b) efekt barwnego rozłożenia koloru. 
c) trójwymiarowy efekt kolorystyczny różniący się poziomem barwy. 
d) trójwymiarowy efekt kolorystyczny różniący się głębokością tonu. 

5. Na efekt farbowania nie ma wpływu 
a) zdolność pęcznienia włosów. 
b) chłonność włosów. 
c) długość włosów. 
d) grubość włosów. 
6. Zbyt jasny odcień włosów może być wynikiem 
a) za wysokiego stężenia oksydanta. 
b) za niskiego stężenia oksydanta. 
c) nie uwzględnienia grubości włosów. 
d) zbyt wysokim nasyceniem odcienia we włosach rozjaśnionych.  
7.Jednym z przeciwwskazań do wykonania farbowania jest obecność we włosach 
barwników 
a) anilinowych. 
b) roślinnych. 
c) utleniających. 
d) jonowych 

8. W technice farbowania pasemek na włosach długich 
a) najpierw farbuje się podstawę, potem pasemka. 
b) najpierw farbuje się pasemka, potem podstawę. 
c) farbowanie pasemek i podstawy wykonuje się równocześnie. 
d) kolejność koloryzacji nie wpływa na końcowy efekt. 
9.Przed farbowaniem włosów po raz pierwszy należy wykonać próbę uczuleniową. 
Czynność wykonuje się na 
a) 24 godziny przed wykonaniem usługi. 
b) 48 godziny przed wykonaniem usługi. 
c) 72 godziny przed wykonaniem usługi. 
10. Technika farbowania określa 
a) zasady określania koloru wyjściowego i docelowego. 
b) sposób doboru koloru włosów do typu urody klienta. 
c) sposób aplikacji emulsji farbującej na włosy. 
d) zasady analizy włosów. 

11. Kolor komplementarny nie może być zastosowany do zlikwidowania 

a) zbyt ciemnego odcienia włosów. 
b) żółtego odcienia włosów. 
c) czerwonego odcienia włosów. 
d) niebieskiego odcienia włosów. 
 


