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Witam serdecznie, mam nadzieję że projekty z kompozycjami są wykonane         

na  tip top☺ 

Zaczynamy nowy temat: Style i typy fryzur ( podręcznik 116-118) 

Tworzenie stylu oznacza stylizację. Styl to zespół środków ekspresji, które 

wpływają na to, jak postrzega się konkretną osobę. Podkreślają one trzy 
zasadnicze elementy  (tzw. walory), które decydują o wyjątkowości, 
niepowtarzalności tej osoby: 

- kreatywność, 
- oryginalność, 
- atrakcyjność. 

Walory podkreśla się ubiorem, fryzurą, makijażem i sposobem bycia. 
Styl w każdym elemencie ubioru czy detalem fryzury przekazuje się otoczeniu 

informację o nas samych. Styl może charakteryzować całą grupę społeczną 
lub osoby indywidualne. W przypadku stylu grupowego mamy do czynienia z 
zespołem cech charakterystycznych 

dla danej grupy. Cechy w wyglądzie – fryzura, strój, makijaż, identyfikują 
człowieka, który 

przynależy do różnych subkultur, środowisk zawodowych czy kulturowych. 
 

 

Styl kształtowany jest na podstawie charakteru otoczenia danej osoby, albo 
wzorców, które chce dana osoba naśladować.  W przypadku subkultury 

cechy te są dość wyraźne. Hipis (lub osoba stylizująca się na ten styl) nosi 



długie włosy o łagodnych formach – proste, falujące lub kręcone, ale 

układające się naturalnie. Stroje są luźne, niekrępujące, z wykorzystaniem 
kolorów jako środka ekspresji. Punk czesze się we fryzury o ostrych, 

zdecydowanych formach i barwach. Stroje raczej obcisłe, w przewadze barwy 
czarnej lub z wykorzystaniem kolorów jaskrawych, zestawionych tak, aby 
robiły jak największe wrażenie, np. żółte spodnie, czerwona bluzka, 

czarne buty. Jeżeli omawia się środowisko zawodowe, styl – dobór 
odpowiednich fryzur czy stroju, zależy od charakteru pracy. 
Prawnicy noszą włosy w modnych liniach i kolorach. Urzędnicy stosują się 

do kanonów mody konsumenckiej, czyli fryzur typowych do noszenia na 
ulicy i w domu, tzw. Fryzur dziennych. Modelki nie mają określonego stylu. 

Noszą fryzury w perfekcyjnie wykonanych kolorach, przerysowane, o mocno 
wyeksponowanych elementach formy lub koloru. Artyści 
mają styl abnegacki (nie dbający o trendy mody, nawet niechlujny) albo 

starannie wypracowany, wówczas wybierają fryzury awangardowe, mocno 
stylizowane. 

Style dzieli się zasadniczo na trzy różne grupy: 

- styl klasyczny, 
- styl sportowy, 

- styl awangardowy 

Styl klasyczny jest prosty, bez zbędnych detali czy jaskrawych kolorów. 
Stonowany i funkcjonalny. Fryzury są proste, w ponadczasowych liniach. 

Najczęściej czesane gładko, ułożone symetrycznie. Krótkie włosy strzyże się 
prosto, dopuszczalne są , długie włosy pozostawia prosto i elegancko ułożone 
lub upina. Styl klasyczny przeznaczony jest na wszelkie oficjalne okazje. 

Stroje dopasowane do sylwetek, na miarę, w prostych formach i 
stonowanych i czystych kolorach. Unika się barw krzykliwych. 

 

Styl sportowy charakteryzują luźne, swobodne oraz mocno stylizowane 
linie, pod warunkiem, że są wygodne w noszeniu. Kolory strojów czy fryzur 

są naturalne lub ostre – ważne, żeby były modne. W strojach i fryzurach 
panuje raczej dowolność, uzależniona jednak 
od mody, jaką widzi się wśród sportowców światowej sławy. Ważnym 

elementem jest wygoda. W stylu sportowym pojawiają się też elementy 
wojskowe. 



 

Styl awangardowy cechują nowe, alternatywne rozwiązania. Posiada 
elementy stylu klasycznego i sportowego. We fryzurach spotyka się 

dowolność linii i koloru, często są asymetryczne, posiadają różne faktury w 
jednym uczesaniu. Kolory we fryzurach awangardowych charakteryzują się 
zdecydowaniem i siłą wyrazu. Awangarda to demonstracja siły i seksualności 

w strojach i fryzurach. Stroje powinny podkreślać odważny 
charakter noszących je osób. Niekonwencjonalne formy i połączenia. 
 

 

 

Aktualne trendy fryzur 
Aktualne trendy fryzur charakterystyczne są dla danego okresu. Każda 

epoka w historii charakteryzowała się właściwymi dla niej trendami mody 
fryzjerskiej. Czas trwania poszczególnych trendów przypadał początkowo na 
całe stulecia. Im bliżej współczesności 

tym okresy charakteryzujące się danymi trendami mody stawały się coraz 
krótsze. Na początku XX wieku trendy przypadały na okres 2–1 
dziesięcioleci, w czasach po II Wojnie Światowej na okres 1 dziesięciolecia 

(moda lat 50’, 60’, 70”), w latach 80’ moda 
przypadała na kilka lat, współczesne trendy stanowią obraz mody sezonowej. 

Rozpatrując trendy mody bierze się pod uwagę następujące czynniki: 



- Kolor włosów – np. blond, brąz, czerwień, rudości, 

- Kształt (formę) fryzury – okrągła, kwadratowa, trójkątna, 
- Długość włosów – krótkie, długie, średnie, 

- Fakturę włosów – gładka powierzchnia, pofalowana, w loczkach, 
- Strukturę fryzury – czyli stopień zróżnicowania długości włosów w obrębie 
jednej 

fryzury. 

Trendy wskazują na kierunek tworzenia fryzur, mówią o tym czy w danym 
sezonie przeważają kolory ciepłe czy zimne, czy nosi się włosy gładkie czy 

kręcone, długie czy krótkie. Trendy fryzur są wskazówką dla fryzjera, w jaki 
sposób powinien odświeżyć lub zmienić fryzurę klienta. W ramach danego 

trendu mody klienta może reprezentować styl klasyczny, sportowy i 
awangardowy. Fryzjer powinien regularnie korzystać z aktualnych 
katalogów fryzur oraz stron w Internecie poświęconym modzie fryzjerskiej. 

Dzięki temu będzie stale na bieżąco z obowiązującymi trendami, które 
zmieniają się w każdym sezonie. 
 

Ćwiczenie 1 
Uzupełnij zdania: 

Styl to zespół…………………………………, które wpływają na to, jak postrzega 
się konkretną osobę. Styl może charakteryzować całą …………………………… 
społeczną lub ……………………… indywidualne. W danym środowisku 

zawodowym, styl tworzy się przez dobór odpowiedniej ………………………….. 
czy stroju, zależnych od charakteru ………………... . Aktualne trendy fryzur 

charakterystyczne są dla ………………………….. Elementy kształtowania 
fryzur wpływają na …………………………………….……... fryzury. 
……………………………………………... ma zasadniczy wpływ na pojęcie 

symetrii fryzury. Gładka powierzchnia włosów ……………………………….. 
optycznie objętość fryzury. Przy gęstych włosach podstawą jest dobre 
………………………… . Fryzury wieczorowe zachowują prostotę fryzur 

…………………………. . Makijaż ……………………………… powinien być 
delikatny i naturalny, dobrany do karnacji. 

 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj ćwiczenie znajduje się w podręczniku do stylizacji na stronie 118 !  

WAŻNE 

Pracę wykonaj w wersji  komputerowej i prześlij na mejla: 

annasawicka1102@wp.pl 

Od tego tygodnia zadane prace domowe będziecie tak mi przesyłać. 

Proszę o podpisywanie prac: klasa, imię, nazwisko, przedmiot i data.  

mailto:annasawicka1102@wp.pl

