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Temat:  Ćwiczenia z rozjaśniania włosów. Ćwiczenia z pasemek i blejagu. 

Zadania 1. 
Do salonu fryzjerskiego zgłosiła się klientka. Jej życzeniem jest ściągnięcie 

koloru, który przestał Jej się podobać. Odrost – długości około 2 cm na 
poziomie 7, długość i końce to ciemny blond złoty. Zaproponuj sposób 

wykonania usługi z uwzględnieniem życzenia klientki. Opis powinien 
zawierać: 
- diagnozę stanu włosów z określeniem kolorów wyjściowego i docelowego, 

- rodzaj zabiegu, jaki proponujesz, 
- krótki opis jego wykonania. 

Opisz wykonanie całego zadania. 

Zadanie 2. 
Do salonu fryzjerskiego zgłosiła się klientka na zabieg koloryzacji. Naturalny 

kolor jej włosów to jasny brąz. Jej życzeniem są pasemka w wierzchniej 
części porostu podkreślające linie strzyżenia, w kolorze jasny blond złoty. 
Wykonaj podkład rozjaśniający w celu przygotowania włosów klientki do 

koloryzacji na wybrany kolor. 
 
Opisz wykonanie całego zadania. 

Zadanie 3. 
Do salonu fryzjerskiego zgłosiła się klientka na zabieg koloryzacji. Naturalny 

kolor jej włosów to średni blond (odrost 3 cm), na długości i końcach – brąz 
w odcieniu popielatym. Wykonaj dekoloryzację tak, aby wyrównać kolor na 
długości i końcach z kolorem włosów przy nasadzie. 

 
Opisz wykonanie całego zadania. 

 

Przykładowy test z rozjaśniania. 

1. Dekoloryzacjię redukcyjną prowadzi się w środowisku o odczynie 
a) lekko zasadowym. 

b) zasadowym. 
c) obojętnym. 

d) kwaśnym. 
 
2. Zastosowanie agresywnie działających utleniaczy może spowodować 

a) niszczenie wiązań peptydowych. 
b) odtwarzanie wiązań solnych. 

c) wiązanie wody w korze włosa. 
d) odbudowę cementu międzykomórkowego. 
 

 
 



 

3. Rozjaśniacze mają zasadowy odczyn o pH w przedziale 
a) 4–6. 

b) 8–10. 
c) 7–8. 
d) 10–12. 

4. Proces katalitycznego rozkładu nadtlenku wodoru będzie przebiegał 
samorzutnie pod wpływem 
a) kwasu siarkowego. 

b) kwasu fosforowego. 
c) promieni słonecznych. 

d) lanoliny. 

5. Czynnością etapu przygotowawczego rozjaśniania włosów jest 
a) aplikacja mieszanki utleniającej na włosy. 

b) opracowanie receptury emulsji rozjaśniającej. 
c) korekta koloru. 
d) neutralizacja odczynu włosów. 

 
6. Do częściowego rozjaśniania włosów na powietrzu, proporcje emulsji 

rozjaśniającej 
wynoszą 
a) 2:1. 

b) 1:3. 
c) 1:2. 
d) 1:1. 

7. Narzędziami fryzjerskimi niezbędnymi do przeprowadzenia odbarwiania 
włosów są 

a) suszarka ręczna i nożyczki. 
b) grzebień do strzyżenia i szpikulec. 
c) grzebień do rozczesywania włosów i szpikulec. 

d) suszarka i grzebień do rozczesywania włosów. 
 
8. Do wykonania odbarwiania włosów nie używa się 

a) wosku fryzjerskiego. 
b) rozjaśniacza. 

c) szamponu. 
d) tonera. 
 

9. Preparat przygotowujący włosy do rozjaśniania odpowiada za 
a) rozchylenie łusek włosowych. 

b) wyrównanie chłonności włosów. 
c) zróżnicowanie chłonności włosów. 
d) przyspieszenie rozjaśniania. 

 

 



 

10. Balejaż to rozjaśnianie 
a) globalne. 

b) pasemek na części porostu. 
c) pasemek na całym poroście w kontrastowym kolorze. 
d) pasemek na całym poroście o łagodnej różnicy kolorystycznej. 

 
11. Po dekoloryzacji redukcyjnej wykonuje się koloryzację preparatem o 
zasadowym odczynie, który 

a) wyrównuje przebarwienia włosów. 
b) podwyższa odczyn włosów do pH 8. 

c) nadaje włosom połysk. 
d) obniża odczyn włosów do pH 3. 
 

12. Dobór techniki odbarwiania włosów zależy od 
a) chłonności włosów. 
b) planowanego efektu odbarwienia włosów. 

c) żądanego poziomu kolorystycznego. 
d) żądanego refleksu. 

13. Rozjaśniacz i emulsję utleniającą łączy się w proporcji 1:3, gdy wykonuje 
się zabieg 
a) dekoloryzacji całego porostu na wolnym powietrzu. 

b) dekoloryzacji częściowej na wolnym powietrzu. 
c) dekoloryzacji częściowej w zamknięciu. 
d) rozjaśniania częściowego w zamknięciu. 

 
14. Podczas rozjaśniania włosów emulsję utleniającą aplikuje się najpierw na 

a) odrost, potem na długość i końce. 
b) długość i końce, potem na odrost. 
c) końce, potem na odrost i długość. 

d) odrost i długość, potem na końce. 

15. Poniższy schemat przedstawia technikę aplikacji emulsji utleniającej przy 

odbarwianiu 

 

a) odrostów. 

b) pasemek na części porostu. 
c) całym poroście. 
d) pasemek na całym poroście. 



16. Na którym z poniższych rysunków poglądowych przedstawiono 

rozjaśnianie pasemek na folię techniką „ na mandarynkę” 

 

a) rysunek B. 
b) rysunek D. 

c) rysunek C. 
d) rysunek A. 

17. Maksymalny czas pozostawienia emulsji odbarwiającej na włosach 

wynosi 
a) 50 minut. 
b) 10 minut. 

c) 40 minut. 
d) 60 minut. 

18. Kaolin jest wprowadzany do rozjaśniaczy, aby 
a) rozchylić łuski włosowe. 
b) zamknąć łuski włosowe. 

c) zapobiegać przed pyleniem preparatu. 
d) zagęścić preparat. 
 

19. Po wykonaniu rozjaśniania, 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. 

 
20. Klientka ma włosy o naturalnym kolorze na poziome 7. Jej życzeniem jest 

odbarwienie całego porostu o 2 tony. Jaki zabieg, uwzględniając życzenie 
klientki, zaproponujesz? 
a) rozjaśnianie częściowe. 

b) kąpiel rozjaśniającą. 
c) dekoloryzację częściową. 
d) dekoloryzację globalną. 

 

Całość jest do oddania do 20 maja ( istotna ocena) 

Pozdrawiam. 


