
PODSTAWY FRYZJERSTWA KLASA II 

 

Witam Was serdecznie,  

bardzo żałuję, że spotykamy się w takich okolicznościach. Dlatego proszę o 

aktywne uczestniczenie w zajęciach . Proponuję wydrukować sobie notatki.  

Na każdych zajęciach będzie sprawdzana obecność i Wasza aktywność. Jeśli 

podczas zajęć pomimo wywołania konkretnej osoby nie będzie żadnego 

odzewu z Waszej strony, uznam , że ta osoba nie jest obecna na lekcji. 

Proszę o terminowe przysyłanie pracy w Word lub PDF , podpisanie się pod 

pracą oraz proszę zapisać zawód czyli – fryzjer . 

O sprawdzianach będę Was informować podczas lekcji. Sprawdziany będą w 

formie testów na platformie Teams. 

 

Praca kontrolna 22 stycznia 2021- Jakie cechy i właściwości włosów musi brać 

fryzjer pod uwagę podczas wykonywania usług fryzjerskich. 

pochec.jadwiga@ckzkluczbork.edu.pl 

Termin nadsyłania pracy – 22.01.2021r.- po tym terminie praca Wasza 

zostanie oceniona najwyżej na ocenę dopuszczającą. 

 

L.p. Temat lekcji 
Liczba 

godzin 
  

1 
Lekcja organizacyjna 

1   

Budowa i właściwości włosa 

2 Budowa i fizjologia włosów 1   

3 Budowa chemiczna włosów 1   

4 Wiązania występujące w keratynie 1   

5 Rodzaje ludzkich włosów 1   

6 Barwa włosów 1   

mailto:pochec.jadwiga@ckzkluczbork.edu.pl


7 Cykl wzrostu włosa 1   

8 Cechy włosów 1   

9 Właściwości fizyczne włosów 1   

10 Sprawdzian wiadomości 1   

11 Uszkodzenia trzonu włosów 1   

12 Uszkodzenia naturalne, mechaniczne i 
termiczne włosów 

1   

13 Łysienie mężczyzn i kobiet 1   

14 Nadmierne owłosienie 1   

15 Choroby owłosionej skóry głowy 1   

16 Higiena włosów  
z problemami 

1   

17 Sprawdzian wiadomości 1   

 

18 Charakterystyka i zastosowanie środków 
powierzchniowo czynnych 

1   

19 Formy występowania preparatów fryzjerskich. 1   

20 Skład i rodzaje szamponów 1   

21 Charakterystyka preparatów do pielęgnacji 
włosów 

1   

22 Charakterystyka preparatów do układania i 
stylizacji fryzur 

1   

23 Skład i działanie preparatów do trwałej ondulacji 1   

24 Charakterystyka preparatów do rozjaśniania i 
odbarwiania włosów 

1   

25 Skład i działanie preparatów do koloryzacji 
włosów 

1   

26 Sprawdzian wiadomości 1   

 

27 Budowa skóry. 1   

28 Cechy i funkcje skóry 1   

29 Twory nabłonkowe skóry. 1   

30 Zmiany barwnikowe skóry i włosów. (albinizm, 
siwienie) 

1   



31 Uszkodzenia skóry wywołane wysoką i niską 
temperaturą. 

1   

32 Mechaniczne uszkodzenia skóry. 1   

33 Uszkodzenia skóry wywołane promieniami 
słonecznymi i promieniami ultrafioletowymi. 

1   

34 Sprawdzian wiadomości. 1   

35 Choroby związane z nadmiernym 
rogowaceniem skóry Łuszczyca. 

1   

36 Zaburzenia w pracy gruczołów łojowych i 
choroby z nimi związane. 

1   

37 Choroby wirusowe skóry – opryszczka , ospa, 
brodawki skórne. 

1   

38 Choroby bakteryjne skóry – liszajec, róża, 
czyrak. 

1   

39 Choroby pasożytnicze skóry – świerzb. 1   

40 Zakażenia grzybicze skóry – grzybica i 
drożdżyca. 

1   

41 Choroby alergiczne skóry. 1   

42 Sprawdzian wiadomości 1   

 

43 Aranżacja salonu fryzjerskiego. 1   

44 Organizacja stanowiska pracy do 
poszczególnych zabiegów. 

1   

45 Zasady organizacji pracy  
w salonie fryzjerskim. Karta klienta i karta 
diagnozy. 

1 
 

 

46 Typy klientów. 1   

47 Zasady obsługi klienta. Fazy obsługi klienta 1   

48 Sprawdzian wiadomości. 1   

Razem 48 

 

Dział- Rozpoznawanie uszkodzeń i chorób włosów 

Temat – Budowa i fizjologia włosów 

Budowa i fizjologia włosa 
W trakcie powstawania włosa w skórze, strefa zarodkowa naskórka wytwarza 
woreczkowate wgłębienie sięgające aż do skóry właściwej zwane mieszkiem włosowym. 
Mieszek składa się z części nabłonkowej zwanej macierzą i części łącznotkankowej. 
Z macierzy powstaje w wyniku rogowacenia łodyga włosa. Część nabłonkowa tworzy 
również pochewkę, która dochodzi do powierzchni skóry. Główną częścią łącznotkankową 
jest brodawka włosa, zaopatrzona w naczynia krwionośne i nerwy. Jest ona ściśle związana 
z macierzą. Zniszczenie brodawki powoduje trwałą utratę włosa, w przeciwieństwie do 



zniszczenia łodygi, która może odrastać na nowo. Komórki znajdujące się bezpośrednio nad 
brodawką noszą nazwę macierzy. Tu przez podział komórek powstaje tkanka tworząca włos. 
Ścianka mieszka włosowego składa się z wewnętrznej i zewnętrznej osłonki korzenia oraz 
błony szklistej. 
Z mieszkiem związany jest mięsień przywłosowy (mieszkowy). W górnej części mieszka 
włosowego umiejscowione są gruczoły łojowe, których ujścia otwierają się do mieszka 
włosowego. W części nabłonkowej tuż powyżej brodawki znajdują się melanocyty, a od ilości 
wytwarzanego barwnika zależy kolor włosów. 
Włosy (pili) są to giętkie, zrogowaciałe włókna, które powstają z komórek naskórka. 
Każdy włos składa się z części tkwiącej w skórze (korzeń włosa) i części wystającej ponad 
powierzchnię skóry (łodygi włosa). Korzeń objęty jest pochewką zwaną mieszkiem 
włosowym i kończy się wyraźnym zgrubieniem zwanym cebulką włosa (opuszką), w którą od 
dołu wpukla się łącznotkankowa bogato unaczyniona brodawka włosa. Cebulka włosa jest 
miejscem powstawania włosa. W niej też łączą się wszystkie warstwy nabłonkowych 
pochewek włosa. Po stronie rozwartego kąta, jaki mieszek włosa tworzy z linią powierzchni 
skóry przyczepia się do niego mięsień przywłosowy, a powyżej uchodzi do niego gruczoł 
łojowy. Część mieszka włosowego leżąca powyżej ujścia gruczołu łojowego nosi nazwę 
lejka. Dzięki niemu włos nie przylega ściśle do ścian mieszka układając się luźno w skórze. 
Lejek stanowi górną część kanału włosa. 
W przekroju podłużnym włosa wyróżniamy: 

 łodygę, 

 korzeń włosa, 

 cebulkę (opuszkę), 

 brodawkę włosową. 
Włos tkwi w mieszku włosowym, czyli lejkowatym wpukleniu naskórka. Mieszek składa 
się z części nabłonkowej i łącznotkankowej. Część nabłonkową stanowi macierz włosa, 
a częścią łącznotkankową brodawka włosa, zaopatrzona w naczynia krwionośne i nerwy. Jest 
ona ściśle związana z macierzą. Z części nabłonkowej w wyniku rogowacenia powstaje 
łodyga włosa czyli część włosa, która wystaje ze skóry. W pracy fryzjera bardzo pomocny 
jest podział łodygi na trzy części: nasadę, część środkową i końcówkę. 
Ta część włosa, która znajduje się w skórze to korzeń włosa. Dzieli się on na kilka części, 
które spełniają różne funkcje. Rozszerzając się ku dołowi tworzy cebulkę (opuszkę), która 
leży bezpośrednio nad brodawką. Brodawka zaopatruje cebulkę w składniki odżywcze. 
Brodawka pokryta jest pojedynczą warstwą komórek, w której następuje odtwarzanie tkanki 
włosowej poprzez ciągły podział komórek. Skupienie tych komórek nazywa się macierzą. 
Bezpośrednio nad brodawką wytwarzają się nowe komórki potomne macierzy, które tworzą 
różnorodne warstwy włosa i wewnętrzną osłonkę korzenia. Tkankę, z której zbudowane są 
włosy nazywamy keratyną, a komórki ją wytwarzające to keratynocyty. 
W części nabłonkowej, tuż powyżej brodawki znajdują się również melanocyty, czyli 
komórki tworzące barwnik melaninę. Korzeń włosa otoczony jest przez pochewki, pochewka 
wewnętrzna przylega do włosa i jest odpowiednikiem warstwy ziarnistej i jasnej naskórka. 
Do pochewki wewnętrznej przylega pochewka zewnętrzna i jest odpowiednikiem warstwy 
podstawnej i kolczystej naskórka. Pochewki te ściśle przylegają do miejsca ujścia gruczołu 
łojowego. Pochewki włosa otacza torebka włosa, która jest zbudowana z tkanki łącznej 
włóknistej, znajdują się w niej włókna klejorodne. Włos pozbawiony jest naczyń 
krwionośnych i nerwów. Krew która krąży w brodawce zaopatruje komórki macierzy. 
Brodawka włosa jest odpowiednikiem brodawki skórnej. Jeżeli brodawka zostanie 



zniszczona, włos nie będzie odrastać. Włos rośnie ok. 0,35 mm na dobę ( 10–12 mm 
na miesiąc). Dziennie wypada ok. 60 włosów. Życie pojedynczego włosa trwa do ok. 6–7 lat. 
Włosy najszybciej rosną w lecie i w czasie snu, oraz między 16–24 rokiem życia. Pomiędzy 
40–50 roku życia kobiety tracą ok. 20 % włosów, z wiekiem włosy stają się coraz suchsze. 
Na przekroju poprzecznym włos składa się z: 
1) rdzenia (medulla pili), 
2) kory (cortex pili), 
3) obejmującej ją cienkiej osłonki (cuticula) (zwana również łuskami). 
Rdzeń leży w osi włosa, nie jest on stałym jego składnikiem, występuje tylko we włosach 
grubszych i to nie zawsze. Składa się z 1–2 szeregów poprzecznie spłaszczonych komórek 
zawierających niewiele ziarenek barwnikowych i nie tak silnie zrogowaciałych, jak komórki 
warstwy korowej. Często zawiera małe pęcherzyki gazu, wówczas włos wydaje się siwy czy 
biały. 
Kora jest głównym składnikiem włosa i zbudowana jest z wydłużonych, zrogowaciałych 
komórek, które w obrębie korzenia zawierają jeszcze jądro. Stanowi ok. 80 % łącznej masy 
włosa, jest strukturą włóknistą, przypominającą budową sznurek lub linę. Między komórkami 
i w samych komórkach znajdują się ziarenka barwnika oraz czasami pęcherzyki gazu. 
W kierunku podłużnym przez komórki kory przewijają się włókna nabłonkowe głównie 
dzięki nim włos podwójnie załamuje światło i im też zawdzięcza sprężystość i odporność 
na pociąganie. Komórki warstwy korowej składają się z mniejszych elementów zwanych 
makrowłóknami, wewnątrz których znajdują się jeszcze mniejsze mikrowłókienka. 
Osłonka włosa (cuticula pili) stanowi ok. 13 % ogólnej masy włosów, leży na jego 
powierzchni i obejmuje warstwę korową. Tworzą ją łuski, które najczęściej są bezbarwne 
i przezroczyste. Chronią one wnętrze włosa przed uszkodzeniami mechanicznymi 
i promieniowaniem UV, a także wpływają na zawartość wody we wnętrzu włosa. 
 

 

 



 

 

 

Temat – Budowa chemiczna włosów. 

 

Biorąc pod uwagę skład chemiczny włosów, zdrowy włos składa się z: 

- keratyna  (ok. 80 %), 

- melanina (pigment) 



- woda (ok. 10–15%) 

- tłuszcze ( ok. 6%) 

- ceramidy 

- związki mineralne, głównie żelazo 

- arsen 

- siarka ( zawarta w keratynie włosa ) 

Proteiny tworzą we włosach keratynę, czyli wytrzymałe na zginanie zrogowaciałe białka. 

Keratyna budująca włos występuje w dwóch postaciach jako keratyna: 

- włóknista, która tworzy korę i naskórek 

- amorficzna – stanowiąca międzykomórkowy materiał wiążący wypełniający szczeliny 

w trzonie oraz łuskach, scalająca strukturę włóknistą i łuski oraz zapewniająca włosom 

elastyczność. 

Odpowiedni budulec do budowy włosów organizm uzyskuje głównie z białka pokarmów. 

Potrzebne są jednak również substancje energetyczne takie jak glukoza, witaminy (A, E, 

z grupy B), liczne biopierwiastki (żelazo, miedź, selen, cynk). Biopierwiastki stymulują 

tempo wzrostu i podnoszą wytrzymałość włosów. Szczególnie ważna jest siarka, ponieważ 

ten pierwiastek zawarty jest w białku keratynowym. Utworzone mostki dwusiarczkowe łączą 

keratynę w trwały łańcuch zapewniający sprężystą i niełamliwą konstrukcję włosa. Wiązania 

w postaci „mostków dwusiarczkowych” są niepowtarzalne, a więc u każdego człowieka inne. 

Ten niepowtarzalny układ decyduje o oryginalnym wyglądzie włosów, na przykład o tym, czy 

są one proste, czy kręcone, cienkie, czy grube. 

Włosy są naturalnie zabarwione przez pigment zwany melaniną, która stanowi ok.3 % 

masy włosa. Melanina wytwarzana jest w macierzy włosa przez komórki określane jako 

melanocyty. Zawartość melaniny wzrasta w warstwie korowej włosa od wewnątrz 

na zewnątrz. Najwięcej jest jej w warstwie zewnętrznej tuż pod łuską włosa. Komórki osłonki 

nie zawierają melaniny. Są przezroczyste. 

We włosach występują dwa rodzaje melanin: 

1. eumelanina – brązowo – czarny pigment (odpowiada za poziom kolorystyczny włosów), 

2. feomelanina – żółto – pomarańczowo – czerwony pigment (nadaje odcień włosom). 

Melaniny są związkami zbudowanymi głównie z pochodnych indolu. Zapewniają wysoką 

trwałość koloru naturalnego włosów poprzez to, że są nierozpuszczalne w wodzie, odporne na 



działanie światła, podwyższonej temperatury i trudno rozkładane przez enzymy. Tylko silne 

utleniacze powodują całkowity rozpad melaniny, a łagodne w środowisku zasadowym tylko 

rozjaśniają włosy. Melaniny chronią strukturę włosa przed szkodliwym działaniem 

promieniowania UV. 

 

Zadanie 

Jaką rolę we włosie pełni keratyna , a jaką melanina ? 

 

Temat – Wiązania występujące w keratynie. 

 

Warstwa korowa składa się z molekuł keratyny, które ułożone są obok siebie w wiązkach jako spirale 

peptydowe. 

 

 

 



Kształt włosa utrwalany jest przez różnorodne wiązania. Te wiązania zwane mostkami różnią się 

między sobą trwałością. 

Wiązania występujące w keratynie : 

 Mostki wodorowe, są najmniej stabilne, można je otwierać już za pomocą wody i zamykać 

przez wysuszenie włosów ( np. ondulacja wodna ) 

 Mostki solne ( jonowe ) , odpowiadają za naładowanie powierzchni włosów, im bardziej 

zniszczone włosy, tym więcej gromadzi się ładunków ujemnych. Mostki solne są nieco 

bardziej stabilne od mostków wodorowych, otwierane są częściowo pod wpływem wody, ale 

przede wszystkim przez substancje zasadowe. Natomiast zamykane są przez kwasy. 

 Mostki dwusiarczkowe są najbardziej stabilnymi wiązaniami między molekułami keratyny,  

odpowiadają za kształt włosa. Są wrażliwe na działanie reduktorów i utleniaczy. Pod 

wpływem reduktorów można zmienić ułożenie mostków dwusiarczkowych między sąsiednimi 

łańcuchami keratyny. ( np. trwała ondulacja, chemiczne prostowanie włosów ). Utleniacze 

utrwalają zmienione położenie mostków. Wiązania dwusiarczkowe można otwierać o 

odbudowywać tylko pod wpływem działania preparatów chemicznych. 

Wiązania peptydowe łączą aminokwasy w białko i występują między sąsiednimi łańcuchami 

keratyny, są wrażliwe na działanie mocnych kwasów i zasad i wysokiej temperatury. Rozrywają 

się pod wpływem działania na włosy suszarki lub żelazka fryzjerskiego. 

Zadanie 

Jakie wiązania w keratynie odpowiadają za rezultat trwałej ondulacji i ondulacji wodnej ? 

 

Temat -  Rodzaje ludzkich włosów. 

 

Włosy zaczynają się zawiązywać już w 3 miesiącu życia zarodka. Najpierw pojawiają się 

ich zawiązki na łukach brwiowych i wokół ust. W 7 miesiącu życia płodowego prawie cała 

skóra pokryta jest gęstym, delikatnym i jasnym owłosieniem tzw. meszkiem (lanugo). 

Materiałem do wytwarzania włosa jest warstwa rozrodcza naskórka. Zawiązki włosów 

rozwijają się w pewnych odległościach od siebie. Człowiek rodzi się z pełnym owłosieniem 

pokrywającym całe ciało z wyjątkiem dłoni, podeszew, grzbietowych powierzchni dalszych 

paliczków palców, żołędzi, prącia i łechtaczki oraz powierzchni wewnętrznej napletka. 

To pierwsze owłosienie ciała człowieka w postaci meszku wypada tuż przed urodzeniem lub 

zaraz po nim i zostaje zastąpione przez tzw. meszek stały, który grubieje i wydłuża się 

w okresie dojrzewania. Biorąc pod uwagę włosy występujące w różnorodnych okresach 

wiekowych wyróżnia się następujące rodzaje owłosienia: pierwotne, wtórne i ostateczne. 

Owłosienie pierwotne – zaczyna się pojawiać już w trzecim miesiącu życia płodowego, 

są to najczęściej jasne miękkie, delikatne, stosunkowo długie włosy, zwane lanugo, 



pokrywające całe ciało płodu i z reguły znikają tuż przed urodzeniem się dziecka albo 

w miesiąc lub dwa po jego urodzeniu. 

Owłosienie wtórne – stanowią je włosy dziecka, aż do dojrzałości płciowej. Włosy głowy 

dziecka są często delikatniejsze, cieńsze i bardziej miękkie niż włosy dorosłego. Często włosy 

te określa się jako kędzierzawe. Poza tym całe ciało dziecka pokryte jest delikatnym 

meszkiem, podobnym w wyglądzie i strukturze do lanugo. 

Owłosienie ostateczne (terminalne) – zaczyna się pojawiać od okresu dojrzewania 

płciowego. Włosy stają się silniejsze. Włosy ostateczne to włosy mocne, długie, szorstkie, 

zaopatrzone w barwnik. Znajdują się one na głowie, tworzą brwi i rzęsy. W okresie 

dojrzewania płciowego zastępują delikatny meszek dziecka w okolicach narządów płciowych 

i pod pachami. Wzrastanie tego owłosienia może trwać do 50 roku życia. Najistotniejsze 

dla fryzjera są włosy terminalne na głowie. Przechodzą one cykliczne zmiany aktywnego 

wzrostu i od czasu do czasu spoczynku. Ich rozmieszczenie jest indywidualne, determinuje je 

również płeć i wiek. Całkowita ilość włosów terminalnych na głowie to ok. 100 tysięcy 

i waha się w zależności od koloru włosów. Blondyni mają na ogół ok. 30 % więcej włosów 

niż bruneci czy ludzie z włosami rudymi. Włosy ostateczne na głowie różnią się nie tylko 

ilością i barwą, ale i przekrojem poprzecznym łodygi włosa. Na przekroju poprzecznym włos 

może być owalny, nerkowaty lub okrągły. 

Pod względem kształtu, długości, zabarwienia, a zwłaszcza typowego miejsca 

występowania wyróżnia się włosy rzęs, brwi i głowy. 

Rzęsy – znajdują się w powiece górnej i dolnej. Są to krótkie i cienkie włoski, których 

długość nie przekracza na ogół 10 mm. W powiece górnej jest ich ok.150, a w dolnej 

o połowę mniej. Są najcieńsze ze wszystkich włosów, w ciągu roku zmieniają się, co najmniej 

dwukrotnie, siwieją dopiero w bardzo późnym wieku, nie mają mięśni przywłosowych, 

a ich dotknięcie wywołuje odruchowe zamknięcie powieki. 

Brwi – porastają miejsca zwane łukami brwiowymi. Są ciemniejsze od włosów głowy 

i brody, przeważnie nie mają mięśni przywłosowych, stanowią ochronę oczu i zabezpieczają 

je przed spływającym z czoła potem. 

Włosy głowy – są najdłuższe, najgęściejsze i najszybciej rosną. Ich okres wzrastania to 

nawet 5–6 lat. Przeciętnie osiągają długość 60–70 cm, ale mogą być znacznie dłuższe. 

W ciągu 1 miesiąca wzrastają o około 1cm. Na głowie włosy wyrastają w skupieniach po dwa 



do pięciu. W sumie liczba ich wynosi ok.120 tysięcy. Długość włosów głowy, ich gęstość, 

kształt i przekrój poprzeczny ulega znacznym wahaniom w zależności od rasy. Oprócz 

długich silnie rozwiniętych włosów występują w obrębie głowy również włosy typu 

meszkowego. Czynnikiem sterującym wykształcanie się różnych typów owłosienia jest różna 

wrażliwość mieszków włosowych na hormony. Pod względem kształtu włosy dzielą się 

na proste, faliste i kędzierzawe. Włosy ustawiają się do powierzchni skóry prostopadle 

lub skośnie i dlatego też mogą się układać w „pasma" czy „strumienie włosów" 

lub wytwarzać „wiry". Na głowie tworzą zazwyczaj jeden, czasem dwa wiry. Mogą one być 

lewo- lub prawoskrętne. Ich umiejscowienie i kierunek należą do cech dziedzicznych. 

Rozróżniamy trzy typy włosów : 

 Włosy afrykańskie, to włosy skręcone, kędzierzawe lub podobne do ziarenek pieprzu. Są 

łamliwe i matowe 

 Włosy azjatyckie ( mongolskie ) ,są to włosy grube, proste,  sztywne, nieco skręcone, 

proste i nieco cieńsze, gładkie, czarne. Mocno błyszczące, trudne do ułożenia. 

 Włosy europejskie , bliskowschodnie, latynoamerykańskie ( kaukaskie ) , są cienkie i 

średnie, jasne do brązowych, nieco skręcone, falujące lub bardzo lokowate. Są lekkie i 

błyszczące. 

Ze względu na grubość, włosy dzielimy na : 

 Grube 

 Normalne 

 Cienkie 

 

Rodzaje kształtu włosów : 

 Proste 

 Włosy skręcone 

 Włosy bardzo skręcone 

 Włosy lokowate 

 Włosy kędzierzawe 

 Włosy spiralne 

Ze względu na strukturę ,włosy dzielimy na : 

 Normalne (zwarta struktura) 

 Tłuste (zwarta struktura) 

 Suche (włosy są chropowate ) 

 Zniszczone (włosy porowate) 

 

Zadanie  



Określ swoje włosy i członków Twojej rodziny ( grubość, kształt, struktura). 

 

Temat – Barwa włosów  

 

Za kolor włosów odpowiada melanina, która stanowi ok. 3% masy włosa. Melanina tworzy się w 

macierzy włosa z komórek zwanych melanocytami. Najwięcej melaniny znajduje się w zewnętrznej 

części tuż pod łuską włosa, natomiast komórki osłonki nie mają melaniny, są przezroczyste. Melanina 

składa się z: 

  eumelaniny – brązowo-czarnego pigmentu (odpowiada za poziom kolorystyczny włosów), który ma 

budowę ziarnistą i jest wrażliwszy na rozjaśnianie;  

 feomelaniny – żółto-pomarańczowo-czerwonego pigmentu (odpowiada za odcień włosów), ma 

mniejsze rozmiary, zawiera siarkę i jest odporniejszy na rozjaśnianie. 

Ziarenka pigmentu wypełniają przestrzeń międzykomórkową we włosie. Ziarna pigmentu są 

magazynowane we wnętrzu mikrofibrylu. Od ilości ziarnistych i ciekłych pigmentów zależy odcień i 

zabarwienie włosów. Melanina zawiera związki pochodne indolu, które odpowiadają za trwałość 

koloru. Odpowiada również za ochronę struktury włosa przed szkodliwym działaniem promieni UV. 

W składzie włosów występują oba rodzaje melaniny. We włosach ciemnych jest więcej pigmentów 

brązowo-czarnych eumelaniny, natomiast włosy blond i rude mają przewagę feomelaniny. W sytuacji 

braku melaniny mamy do czynienia z włosem siwym. Odcień włosów uzależniony jest nie od ilości, ale 

od proporcji między eumelaniną a feomelaniną. Kolor ludzkich włosów oraz czas ich siwienia zależą 

od cech genetycznych i czynności hormonów. Osoby z jasną karnacją mają zazwyczaj jasne i cienkie 

włosy, osoby o ciemnej karnacji mają włosy grubsze, ciemniejsze. Różnice w odcieniach – jasny, 

średni, ciemny – spowodowane są ilościowym wzrostem feomelaniny w stosunku do eumelaniny. 

Barwy włosa dzięki temu można uszeregować następująco: 

  czarne – charakterystyczne dla ras czarnych oraz żółtych; 

  ciemne zabarwienie – wiążące się z rasą białą śródziemnomorską; 

  brązowe (szatyn) – odpowiednie dla naszego klimatu; 

  rude – charakterystyczne dla rasy anglosaskiej; 

  jasne – powiązane z mieszkańcami Skandynawii;  

 siwe – wynik zakończenia produkcji naturalnej barwy włosa. Odcienie naturalnych kolorów:  

 jasny blond; 

  blond; 

  ciemny blond; 

  jasny brąz; 

  średni brąz; 

  ciemny brąz;  



 czarny 

KOLOR EUMELANINA- szarobrązowa FEOMELANINA 

WIELKOŚĆ DUŻA MAŁA 

Łatwość rozłożenia i usuwania 
preparatów 

Łatwiejsza do rozłożenia z 
użyciem preparatów 
chemicznych np. w wyniku 
rozjaśniania 

Trudne do rozłożenia za 
pomocą preparatów 
chemicznych, np. podczas 
rozjaśniania. Rozłożenie 
następuje przez etapy 
przejściowe 
żółtopomarańczowe. 

 

Eumelanina ma budowę ziarnistą , występuje w dużych skupiskach i jest wrażliwa na działanie 

utleniaczy. 

Feomelanina jest bardziej rozdrobniona i rozproszona i jest mniejsza. W swoim składzie zawiera duże 

ilości siarki, która powoduje odporność na działanie utleniaczy. 

 



 

 

Rudy kolor włosów jest spowodowany obecnością we włosie barwnika trichosideriny. Barwnik ten 

jest odmianą feomelaniny i również jest bardzo odporny na działanie utleniaczy. Rude włosy 

rozjaśniają się bardzo ciężko. 

 

 

 

 

Temat – Cykl wzrostu włosa. 

 

Włos – to martwy, zrogowaciały twór. Z momentem całkowitego wykształcenia nie podlega 

wpływom fizjologicznym, natomiast czynniki te mają duży wpływ na właściwości włosa w okresie 

poprzedzającym jego powstawanie. Cykl włosowy – to okres od początku wzrostu włosa, aż po 

samoistne jego wypadnięcie i zakończenie fazy spoczynkowej. Tworzenie się mieszków włosowych 

następuje w życiu płodowym. Ich rozmieszczenie jest uwarunkowane genetycznie. W każdym 

mieszku włosowym następują po sobie kolejne trzy fazy: wzrostu i pełnej czynności, inwolucji oraz 

spoczynkowa. W każdej fazie mieszek włosowy ulega wyraźnym zmianom. 

Etapy cyklu włosowego: 



  faza wzrostu włosa – anagen - faza ta trwa od 4 do 9 lat, w tym okresie w mieszku włosowym 

kształtuje się włos. Po ukształtowaniu się dolnej części mieszka komórki macierzy przekształcają się w 

komórki włosa. Przybywające komórki w korzeniu wypychają włos do góry i podlega on wzrostowi. 

Koniec wzrostu powiązany jest z zaprzestaniem pracy mieszka, włosy stają się cieńsze, tracą pigment i 

rozpoczyna się następna faza cyklu 

 faza spoczynku włosa – faza telogenu trwa 3 miesiące. W czasie tego okresu górna część mieszka 

włosowego odpoczywa i nie wytwarza nowego włosa. Korzeń, który jest zrogowaciały. leży bliżej 

powierzchni skóry. Włos przesuwa się do góry i wypada. Ilość dziennie wypadających włosów waha 

się między 50 a 100 

 faza obumierania włosa – katagen to faza przejściowa trwająca od 2 do 3 tygodni. W górnej części 

mieszka powstaje wybrzuszenie, a komórki korzenia leżące poniżej obumierają. Mieszek zmniejsza się 

dwu-, trzykrotnie. Brodawka przesuwa się ku górze w kierunku wybrzuszenia i włosy tracą 

przyczepność. Włos przechodzi do następnej fazy cyklu 

 

 

W ciągu całego życia z jednego mieszka włosowego wyrasta 10-12 włosów. 

Temat -  Cechy włosów. 

1. Wzrost i ilość włosów 

Mieszek wytwarza 0,3-0,4 mm włosa na dobę, czyli około 1,2 cm na miesiąc. Średnia liczba 

włosów od 100-150 tys. Przy ciemnych włosach są one grubsze, ale jest ich mniej. W przypadku 

jasnych, włosy są cieńsze, ale jest ich więcej. 

2. Długość włosów. 

Włos może rosnąć do półtora metra. Czynnikami, które na to wpływają jest wiek, rasa, dieta, 

odpowiednia pielęgnacja. 



3. Grubość włosów. 

Wacha się u osoby dorosłej od 70-100 mikrometra, a u dzieci są cieńsze od 20-40 mikrometra. 

Grubość włosów zależy również od wieku, rasy, fazy cyklu włosa, odcinka włosa, wykonywanych 

zabiegów fryzjerskich. 

4. Kształt włosów : 

 Proste 

 Falujące 

 Skręcone 

 Lokowate 

 Spiralne 

 Kędzierzawe 

 

5. Przekrój włosów 

Zależy od kształtu mieszka włosowego. Mieszki o przekroju poprzecznym okrągłym, produkują 

włosy proste (azjatyckie ). Natomiast mieszki spłaszczone, w kształcie elipsy produkują włosy 

faliste ( kaukaskie ). Mieszki o kształcie nerkowym opuszczają włosy silnie skręcone ( negroidalne) 

6. Porost włosów 

Włosy mają wyznaczoną naturalną granicę przez górną krawędź czoła, skronie i szczytową linię 

karku. Włosy rosną w skórze ukośnie, biegną w równolegle ułożonych rzędach od podstawy kości 

potylicznej do szczytu głowy i do przodu po linię czoła. Następnie biegną w dół i do tyłu w okolice 

ciemieniową. Z tyłu głowy włosy układają się tworząc tzw.  wiry , które mają znaczenie przy 

projektowaniu fryzury. 

7. Naładowanie elektrostatyczne. 

Włosy mają ładunek elektryczny pozytywny i negatywny. Ich rozłożenie we włosie nie jest 

równomierne. Na zewnątrz ładunek jest negatywny, a we wnętrzu włosa pozytywny. W wyniku 

różnych wpływów zewnętrznych takich jak : mycie, czesanie, szczotkowanie, suszenie, 

równowaga ładunków elektrycznych może zostać zaburzona. Włosy zostają negatywnie 

naładowane i się wzajemnie odpychają. Aby temu zapobiec należy używać produktów do 

pielęgnacji, które przywrócą równowagę naładowania elektrycznego ( włosy przestaną fruwać ). 

 

 

Temat – Właściwości fizyczne włosów 

Właściwości włosów ludzkich zależą od ich budowy i struktury. Do najistotniejszych z nich 

należą: 

1) wytrzymałość na zrywanie. – cecha ta określana jest jako maksymalny ciężar, którym 

włos może być obciążony, zanim ulegnie przerwaniu. Niezniszczony, zdrowy jeden włos 

może unieść około 90 gramów. Wiedząc, że na głowie mamy około 120 tysięcy włosów 

można określić wytrzymałość na zrywanie wszystkich włosów razem lub poszczególnych 



pasm. Włosy poddawane procesom chemicznym, zniszczone lub mokre są mniej odporne 

na zerwanie. 

2) rozciągliwość – stopień rozciągnięcia włosów pod wpływem działającej siły. Zwykły 

włos rozciągnięty o ok. 10 % kurczy się po ustąpieniu działającej siły i wraca 

do swojej początkowej długości. Włosy są zatem elastyczne. Jeżeli rozciągniemy włos 

jeszcze bardziej, to po zaprzestaniu działania siły naprężającej nie wróci on do wstępnej 

długości. Dojdzie do trwałego uszkodzenia struktury włosa. Po zadziałaniu jeszcze 

większej siły naprężającej włos zostanie zerwany – zniszczony. Do prób sprawdzania 

rozciągliwości włosów używa się specjalnego urządzenia. 

3) grubość włosa – mierzona jest przy pomocy specjalnego urządzenia. Normalny włos ma 

średnicę 0,07mm, delikatne włosy mogą mieć 0,03 mm, a bardzo grube aż 0,12 mm. 

4) zdolności sorpcyjne – zdolność do wchłaniania wody i innych cieczy. Cząsteczki wody 

wiążą się wiązaniami wodorowymi ze strukturami włosa. Im włos jest bardziej 

zniszczony, tym bardziej rośnie hydrofilowość włosów. Tak więc po rozjaśnieniu czy 

trwałej lepiej wnika w niego woda, która powoduje jego pęcznienie. Stopień pęcznienia 

zależy również od chemicznej budowy cieczy. 

5) higroskopijność – zdolność do wchłaniania wilgoci z powietrza. Przy wilgotnej pogodzie 

fryzura opada, włosy poddane trwałej skręcają się. Włos potrzebuje ok. 10 % wody, żeby 

wyglądać zdrowo, zachować swoją elastyczność i odporność na zerwanie. Przesuszone 

włosy są brzydkie, nie są gładkie, trudno się układają. 

6) Wchłanianie płynów- włosy mogą wchłonąć każdą ciecz, a pod wpływem płynów powiększają 

swoją objętość. Stopień wchłaniania zależy od stanu włosa, jeśli jest porowaty, zniszczony, lepiej 

wchłonie ciecz. Włosy nie wchłoną cieczy oleistej, pozostanie ona na osłonkach łodyg . Preparaty do 

pielęgnacji włosów o charakterze tłuszczowym nie wnikają do wnętrza włosa. 

7) Kapilarność- kapilara to cienka włosowata rurka, która samoistnie wciąga płyn do góry ( kapilary są 

między włóknami keratyny ). Oznacza to, że ciecz podnosi się delikatnych rurkach w grubości włosa. 

Im mniejsze światło rurki tym lepiej zostanie wciągnięta ciecz. Między komórkami rdzenia włosa 

znajdują się wolne przestrzenie, które tworzą kanał i działają jak kapilary. Kapilarność wykorzystuje 

się w zabiegach fryzjerskich np. jeśli włos nasączymy płynem do trwałej to zostanie on wchłoniony na 

całej długości włosa.  

8) Elektroujemność – świadczy o obecności we włosach ładunków ujemnych i dodatnich. Ładunki 

ujemne znajdują się na powierzchni włosów i są pomocne w zabiegach pielęgnacyjnych i farbowaniu. 

Ładunki dodatnie znajdują się w korze włosów i mają za zadanie przyłączać barwniki o ładunku 

ujemnym. Środki chemiczne powodują zwiększenie ładunków ujemnych na powierzchni włosa, co 

prowadzi do ich elektryzowania się 



Podsumowując najważniejsze właściwości włosów wiążą się z ich: 

- odpornością na działanie czynników mechanicznych, 

- elastycznością (dzięki keratynie i wodzie), 

- zdolnością do przewodzenia elektryczności, 

- dużą odpornością na działanie czynników chemicznych (dobrze znoszą kwasy, gorzej 

zasady, najgorzej związki utleniające), 

- zdolnością pochłaniania pary wodnej, 

- zdolnością pochłaniania tłuszczy zwierzęcych i roślinnych, gliceryny, zapachów, 

- odpornością na gnicie i fermentację. 

Zadanie 

Wyjaśnij dlaczego i w jaki sposób podczas trwałej ondulacji wykorzystuje się kapilarność włosów ? 

 

Temat – Uszkodzenia trzonu włosów. 

 

Uszkodzenia łodygi włosa  

Uszkodzenia łodygi włosa, powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, prowadzą do 

uszkadzania struktury włosa. Również indywidualne predyspozycje włosów doprowadzają do 

anomaliów w budowie włosa, co może spowodować wystąpienie:  

 włosów bambusowatych w przypadku rozszczepu węzłowatego;  

 rozszczepienia włosów;  

 włosów paciorkowatych;  

 włosów tulipanowatych;  

 włosów splątanych;  

 włosów złamanych;  

 włosów obrączkowatych;  

 włosów skręconych;  

 włosów rozdwajających się na końcach.  

 

Działanie czynników zewnętrznych na ogół prowadzi do uszkodzenia struktury włosa, złamania włosa 

lub jego rozszczepienia.  

Włosy o uszkodzonej strukturze  

Taki rodzaj uszkodzenia dotyczy nie tylko powierzchownej warstwy włosa, jest to bardzo poważne 

uszkodzenie i obejmuje wszystkie jego warstwy. Uszkodzenia zmieniają właściwości włosów, brak im 

połysku, elastyczności, sprężystości, odporności na zrywanie. Dodatkowo rośnie zdolność sorpcyjna w 

wytwarzaniu ładunku elektrostatycznego.  



Złamania włosa  

Do uszkodzeń dochodzi wskutek rozdzielenia większości warstw włosa, sprzyja temu uszkodzenie 

jego struktury. Wystarczy wtedy nawet niewielka siła, np. w czasie szczotkowania, aby doszło do 

zerwania.  

Rysunek Włos złamany  

 

 

Rozszczepienie podłużne włosa  

Często dotyczy także włosów o uszkodzonej strukturze. Takie włosy tracą lepiszcze spajające 

poszczególne warstwy włosa, w efekcie włos dzieli się wzdłuż na wiele części. Obserwując włos w 

powiększeniu pod mikroskopem, łatwo dostrzec charakterystyczne widełkowate rozszczepienie 

końca włosa. Jest to często spotykane zjawisko rozdwajania się włosów, najczęściej dotyczące 

włosów dłuższych. Uszkodzeniu sprzyja także:  

 ciągłe ocieranie się włosów o ubranie;  

 strzyżenie włosów nieodpowiednimi nożyczkami;  

 używanie grzebieni i szczotek o ostrych zakończeniach zębów.  

 

Rozdwojone końcówki włosów powinno się obciąć tak, żeby pozostawić zupełnie zdrowe włosy. 

Konieczne jest, aby unikać czynników uszkadzających, zalecane jest także natłuszczanie końcówek 

włosów np. olejkiem rycynowym.  

Rysunek  Włos rozszczepiony  

 

 

Węzłowaty rozszczep włosów  

Anomalie w strukturze włosa, które nie są spowodowane czynnikami zewnętrznymi i zwykle mają 

uwarunkowania genetyczne, występują bardzo rzadko. Najczęściej spotykany jest węzłowaty 

rozszczep włosów, charakteryzujący się pojawianiem na trzonie włosa maleńkich, kulistych zgrubień. 

W tych miejscach włosy są łamliwe i urywają się, dając pędzelkowaty wygląd postrzępienia włosów. 



W rozszczepie węzłowatym zmiany dotyczą nie tylko samej łodygi, ale i korzenia, mogą występować 

w kilku miejscach na jednym włosie (włos bambusowaty). Odmianą włosów bambusowatych jest 

włos tulipanowaty. Przyczyną tej nieprawidłowości może być np. drapanie spowodowane chorobą 

skóry czy nerwicą. W takich przypadkach leczenie polega na wyleczeniu choroby podstawowej i 

zaprzestanie działania czynnika drażniącego. Włosy z takimi zmianami należy natłuszczać. 

Węzłowaty rozszczep włosów 

 

Włosy skręcone  
O skręceniu włosów mówimy wtedy, kiedy większa ich część na głowie jest spłaszczona i 
dodatkowo skręcona wokół własnej pionowej osi; sprawia to załamywanie się światła. Rzadko 
włosy są skręcone na całej długości. Ich wytrzymałość jest obniżona, są łatwe do zerwania. Taki 
rodzaj włosów rośnie nie tylko na głowie – u niektórych osób również w innych miejscach ciała. 
Cecha ta może być wrodzona lub nabyta. Zmiana wrodzona pojawia się już u dzieci, najczęściej u 
dziewczynek o włosach blond. Skręcenie włosów po okresie dojrzewania może dotyczyć kobiet i 
mężczyzn i nie ma związku z kolorem włosów.  
 

 Włos skręcony  
 

Włosy obrączkowate  
Zaburzenia te polegają na tym, że włosy mają nierówne zabarwienie: na przemian są jasne i 
ciemne odcinki. Włosy wyglądają jakby były pokryte pierścieniami. Spowodowane jest to 
pustymi przestrzeniami wewnątrz włosa, przypuszczalnie na skutek zaburzenia keratynizacji. 
Włosy mają normalną średnicę oraz strukturę i nie są łamliwe.  
 
 Włosy paciorkowate  
Ten rodzaj włosów występuję w dziedzicznej chorobie mieszków włosowych, dodajmy - jest 

to choroba nieuleczalna. W trzonie włosa regularnie pojawiają się zgrubienia i przewężenia, a 

przy ujściu mieszków włosowych skóra głowy wygląda jakby była pokryta ziarnami piasku. W 

obrazie mikroskopowym włosy wykazują obrączkowate odbarwienia w wyniku obecności 

powietrza w korze włosa. Włosy te są łamliwe, cienkie, szorstkie, szybko prowadzą do 

łysienia i zaczynają wypadać już w dzieciństwie. Nie ma metody leczenia tej choroby. 

Włosy splątane  



Włosy te sprawiają wiele kłopotu, ponieważ trudno jest je rozczesać, a jeszcze trudniej 

ułożyć z nich fryzurę. W budowie włosa zachodzi mocne spłaszczenie w przekroju 

poprzecznym. Wada ta jest najprawdopodobniej wynikiem spłaszczenia mieszków 

włosowych.  

Włosy wielokrotnie bliźniacze  

Wygląd tych włosów przy skórze jest normalny, ale w dalszych odcinkach wydają się 

rozdwojone. Nie jest to jednak rozdwojenie. W przekroju poprzecznym na odcinku przy 

skórze głowy z jednego mieszka wyrasta kilka włosów z własną osłonką. Rzadko zjawisko to 

występuje w dużym natężeniu. Bardzo często zmiany pojawiają się u dzieci oraz na brodzie u 

mężczyzn. Przy takich włosach mogą pojawiać się włosy skręcone.  

Złamania włosa  

Do tych uszkodzeń dochodzi wskutek rozdzielenia większości warstwy włosa i uszkodzenia 

jego struktury. Wystarczy wtedy nawet niewielka siła, np. w czasie szczotkowania, aby doszło 

do jego zerwania.  

Włosy bagnetowate  

Problem ten dotyczy pojawienia się na końcach włosów zgrubień ciemniejszych od reszty 

włosa. Mogą one stanowić do 10% włosów. Gdy jest ich więcej, może to być związane z 

łojotokiem lub rybią łuską. Przyczyną występowania włosów bagnetowatych może być 

zaburzenie metaboliczne syntezy protein (jeśli jest dużo takich włosów) lub nieprawidłowość 

keratynizacji naskórka (jeśli jest mało takich włosów).  

Metoda obserwacji zmian zachodzących w trzonie włosa polega na dostrzeżeniu 

nieprawidłowości w budowie podczas obserwacji włosa pod mikroskopem optycznym, 

mikroskopem elektronicznym czy mikroskopem w świetle spolaryzowanym. Do oceny stanu 

włosów stosuje się badanie zwane trichogramem. Polega ono na ocenie pod mikroskopem 

około 100 włosów pobranych z owłosionej skóry głowy w czterech lub pięciu miejscach. 

Ocenie poddawany jest mieszek włosa i łodyga włosa. Na podstawie takiego badania można 

zdiagnozować genetyczne uwarunkowania uszkodzeń i zmian łodygi włosa.  

 

Zadanie 

Jaki zabieg pielęgnacyjny zaproponujesz klientce z rozdwojonymi końcówkami ? 

 

Temat – Uszkodzenia naturalne, mechaniczne i termiczne. 

 

Uszkodzenia naturalne  

Do takiego rodzaju uszkodzeń dochodzi wskutek działania czynników naturalnych, takich jak: 

woda (słodka, morska, deszczówka), wiatr oraz słońce. W efekcie włosy ulegają 



rozmiękczeniu, delikatnemu rozjaśnieniu (tlen wchodzi w reakcję z melaniną) i spęcznieniu. 

Spomiędzy łusek wymywają się składniki cementu międzykomórkowego, co prowadzi do 

wzrostu chłonności i porowatości włosów. Promienie słoneczne (UVA, UVB) wysuszają łuski 

włosów i dochodzi do łamania, kruszenia i pękania włosów. Podobne działanie na włosy mają 

promienie podczerwieni w solariach czy lampach kwarcowych. 

 

Uszkodzenia mechaniczne  

Związane są zazwyczaj z nieprawidłową codzienną pielęgnacją włosów, stosowaniem 

niewłaściwych lub uszkodzonych przyborów do czesania, upinania włosów. Uszkodzenia 

mechaniczne w połączeniu z działaniem czynników chemicznych albo termicznych mogą 

doprowadzić do łamania się włosów.  

Przyczynami powstawania uszkodzeń mechanicznych są: 

 zbyt mocne i niewłaściwe wycieranie włosów ręcznikiem oraz ocieranie się o ubrania;  

 za silne naciąganie pasma włosów w czasie nawijania na wałek;  

 niewłaściwe tapirowanie włosów – wskutek tarcia dochodzi do odłamania łuski 

włosa;  

 zgniecenie włosów żelazkiem przy wykonywaniu ondulacji;  

 nieprawidłowe upinanie włosów, naprężenie lub załamanie ich;  

 stosowanie nylonowych grzebieni, szczotek drucianych lub o ostrych krawędziach.  

Uszkodzenie mechaniczne powoduje częściowe zniszczenie łuski włosa, a to sprzyja utracie 

wody w warstwie korowej. Włosy są kruche, szorstkie i łamliwe. 

 

Uszkodzenia termiczne  

Powstają głównie w wyniku działania wysokiej temperatury. Ten rodzaj uszkodzenia 

termicznego włosów może być spowodowany przez:  

 używanie wadliwych lokówek;  

 zbyt częste używanie lokówek, prostownic;  

 używanie szczotek termicznych;  

 stosowanie suszarek o bardzo silnym strumieniu powietrza gorącego i nieprawidłowe 

suszeniu włosów (za mała odległości suszarki od włosów), zbyt długi czas suszenia.  

W efekcie uszkodzeń termicznych włosy stają się matowe, kruche oraz łamliwe. 

 

 

 

 



 

 

 

Rodzaje uszkodzeń włosów. 

 

 

Rozpoznawanie włosów z nieprawidłowościami  

Każdy fryzjer zanim przystąpi do wykonania zabiegów fryzjerskich powinien wstępnie ocenić 

kondycję bądź uszkodzenia włosów. Diagnozę może postawić, używając własnych zmysłów, 

głównie wzroku i dotyku, lub mikrokamery. Działanie tego urządzenia jest zbliżone do sondy 

czy mikroskopu. Obraz badanej skóry głowy i włosów widoczny jest na monitorze 

podłączonym do aparatu diagnozującego. Powiększone fragmenty włosów umożliwiają 

ocenę fazy wzrostu, stopnia uszkodzenia i chorób skóry (np. łupieżu).  



Do dokładnej oceny przyczyn występowania chorób skóry głowy – głównie łysienia – służy 

trichogram. Badanie to polega na mikroskopowej ocenie około 100 włosów pobranych z 

czterech lub pięciu miejsc z owłosionej skóry głowy. Ocenie poddawane są mieszki włosowe 

oraz łodygi włosa. Wnioski wynikające z badania są pomocne w ustaleniu przyczyny łysienia 

(pewnych charakterystycznych cech dla poszczególnych form utraty włosów) i prawidłowego 

doboru leczenia (np. odpowiedni dobór składników do mezoterapii, leczenie miejscowe i 

ogólne). Przed badaniem nie wolno myć włosów przez 3–4 dni, stosować preparatów 

leczniczych, środków stylizujących oraz wykonywać zabiegów chemicznych.  

Włosy przed farbowaniem powinny mieć przynajmniej 1 cm odrostu. 

 

Zadanie 

Jakie wskazówki udzielisz klientce, aby mogła zminimalizować ryzyko uszkodzenia włosa ? 

https://kno.ore.edu.pl/moodle/pluginfile.php/57655/mod_resource/content/5/index.html 

 

 

 

https://kno.ore.edu.pl/moodle/pluginfile.php/57655/mod_resource/content/5/index.html

