
III F stylizacja 

  Test sprawdzający  z działu Kolorystyka, przedmiot Stylizacja 

(za każda prawidłową odpowiedź zdobywasz 1 pkt – razem 17 punktów.) 

1. Zbyt jaskrawy pomarańczowy kolor włosów można zniwelować dzięki zastosowaniu korektora w 
odcieniu:   

a) zielonym, 

b) srebrnym, 

c) niebieskim, 

d) fioletowym 

2. Nałożenie na włosy o odcieniu złotym farby o spektrum popielatym będzie skutkowało 
otrzymaniem koloryzacji  w odcieniu:  

a)  szarym, 

b) zielonym, 

c) brązowym, 

d) granatowym 

3. Klientka życzy sobie koloryzacji włosów w odcieniu przydymionej miedzi.  Aby uzyskać złamanie 
koloru , do farby o odcieniu miedzianym należy dodać niewielką ilość: 

a) farby czarnej, 

b) farby fioletowej, 

c) miksu zielonego, 

d) miksu niebieskiego 

4. Klientka o cerze pokrytej siecią delikatnych niebieskich żyłek i szarych oczach najlepiej będzie 
wyglądać w kolorze: 

a) złoty blond, 

b) miedziany blond, 

c) jasny perłowy blond , 

d) czerwono mahoniowy brąz 

5. W celu wizualnego zwiększenia objętości włosów bardzo cienkich i rzadkich należy zaproponować 
klientowi koloryzację: 

a) w odcieniach czerwieni, 

b) w odcieniach pastelowych, 

c) w rudościach na poziomie 5 



d) na poziomie średniego brązu. 

6. W celu pogłębienia naturalnego odcienia miedzianego fryzjer powinien wykonać następujący 
zabieg : 

a) farbowanie ton w ton, 

b) koloryzacje z użyciem oksydantu 9%, 

c) trwałą koloryzację w odcieniu czerwieni, 

d) koloryzację tonerem o odcieniu komplementarnym, 

7. W celu neutralizacji zbyt intensywnego odcienia złotego należy zastosować płukankę: 

a) zieloną, 

b) różową, 

c) fioletową, 

d) niebieską . 

8. Pomarańczowy odcień pasemek powstały w wyniku rozjaśniania włosów farbowanych należy 
zneutralizować dzięki zastosowaniu : 

a) popielatego tonera, 

b) płukanki fioletowej, 

c) farby o odcieniu matowym, 

d) tonera o spektrum fioletowym.  

9. Najkorzystniejsze kolory dla osób starszych to: 

a) rude, intensywne odcienie, 

b) ciemne, prawie czarne odcienie, 

c) naturalne o stonowanych odcieniach, 

d) wyszukane, nasycone, zestawiono kontrastowo. 

10. Zbyt żółty kolor powstały w wyniku farbowania włosów wcześniej rozjaśnianych należy 
zneutralizować dzięki zastosowaniu:  

a) błękitnej płukanki, 

b) farby o kolorze natury, 

c) tonera o spektrum fioletowym, 

d) popielatej maski koloryzującej. 

11. Zbyt intensywny czerwony kolor włosów, który powstał w wyniku użycia farby z potrójnym 
numerem spektrum, można złamać (zgasić) przez dodanie w następnym farbowaniu do koloru 
docelowego 1 g: 



a) czarnej farby, 

b) korektora neutro, 

c) mikstonu o błękitnym odcieniu, 

d) jasnej farby o spektrum fioletowym. 

12. Nałożenie farby o spektrum perłowo-granatowym na włosy o odcieniu miedzianym będzie 
skutkowało otrzymaniem koloryzacji w  odcieniu: 

a) złotym, 

b) szarym, 

c) czerwonym, 

d) fioletowym. 

13. Klientce o łagodnych rysach twarzy i niebieskich oczach fryzjer odradzi fryzurę w kolorze: 

a) jasnego brązu z beżowymi pasemkami, 

b) platynowego blond z różowym refleksem, 

c) ciemnego brązu z fioletowymi pasemkami, 

d) jasnego brązu w odcieniu ciepłej czekolady.  

 14. W celu wizualnego zmniejszenia objętości fryzury u tęgiej i wysokiej klientki należy 
zaproponować koloryzację: 

a) w odcieniu platynowym, 

b) w intensywnych rudościach, 

c) na poziomie średniego brązu, 

d) w odcieniach beżowego blond. 

15. W celu ożywienia naturalnego czekoladowego odcienia włosów fryzjer powinien wykonać 
zabieg: 

a) farbowania ton w ton, 

b) mycia rozjaśniającego, 

c) trwałej koloryzacji w odcieniu brąz, 

d) farbowaniu z dodatkiem miksu czerwonego. 

16. W celu zgaszenia zbyt pomarańczowych refleksów na włosach jasnych blond należy zastosować 
preparat półtrwale koloryzujący w odcieniu : 

a) złotym, 

b) srebrnym, 

c) zielonym, 



d) czerwonym 

17. W celu korekty zbyt intensywnego odcienia czerwonego na włosach na poziomie średniego 
brązu należy zastosować płukankę w odcieniu: 

a) złotym, 

b) zielonym, 

c) srebrnym, 

d) różowym.  

 

Przyślij same odpowiedzi, Powodzenia 

 

 

 


