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Temat: Zasady doboru fryzur. 

Wykonując fryzurę należy pamiętać o podstawowych zasadach: 
- fryzury są trójwymiarowe (wysokość, szerokość, głębokość), 

- należy zachować właściwe proporcje miedzy fryzurą, twarzą, głową a 
sylwetką, 

- właściwie dobrać formę fryzury, 
- pamiętać o wpływie przebiegu linii na fryzury. 
 

Fryzura musi być dwuwymiarowo dopasowana do kształtu twarzy, 
trójwymiarowo do kształtu głowy. Powinna być zharmonizowana z osobą. 

Zachowanie proporcji to dopasowanie poszczególnych elementów tworzących 
wizerunek klienta w całość. Elementy fryzury muszą pasować do siebie, do 
kształtu twarzy i głowy, do sylwetki. Wysokie upięcia na wierzchołku długiej, 

wąskiej głowy osoby wysokiej nie będą spełniały zasad harmonii gdyż 
potęgują wrażenie długości. 

 

Fryzura rozbudowana do góry i na boki będzie przytłaczała osobę o 
filigranowej sylwetce. Linie pionowe zastosowane w twarzy pociągłej będą ją 

wydłużały. Formy fryzur mogą korygować kształty twarzy oraz wpływać na 
wrażenie głowy. 



 

Fryzury prostokątne są surowe w wyrazie. Wydłużają lub poszerzają kształt 

głowy. Kwadrat sprawia, że fryzury są bardziej kanciaste. Fryzura w kształcie 
koła sprawia wrażenie harmonii, obfitości i regularności. Trójkątna fryzura 
może odsłaniać twarz (przy wierzchołku skierowanym ku dołowi) lub 

nadawać formę zamkniętą (przy wierzchołku skierowanym ku górze). Rodzaj 
zastosowanej grzywki również może wpływać na wrażenie twarzy. 
Prosta grzywka poszerza twarz, jest zalecana do wysokiego czoła lub 

pociągłej twarzy. Grzywka zaokrąglona łagodzi ostre rysy twarzy kwadratowej 
i prostokątnej. Ukryje szerokie czoło a cieniowana będzie odpowiednia dla 

osób niskich. Asymetryczne i miniaturowe grzywki sprawdzają się u osób 
preferujących styl nowoczesny i awangardowy. Do właściwego doboru fryzury 
do klienta wykorzystuje się złudzenia optyczne. 

Odpowiednie ustawienie linii może sprawiać wrażenie zwiększania (linie 
rozbieżne), lub zmniejszania (linie zbieżne). 

 

Wykorzystano to zjawisko przy tworzeniu fryzur dla twarzy pełnej i szczupłej. 

Fryzura bardzo obfita w jasnym kolorze zmniejsza twarz natomiast 
wykonana z krótkich włosów w ciemnym kolorze zwiększa twarz. 

Wielkość głowy i fryzury w zestawieniu z sylwetką może dawać różne efekty. 
Mała głowa sprawia, iż ciało wydaje się ciężkie i zwaliste, duża głowa 
powoduje zmniejszenie optycznie sylwetki. 



 

Dobierając fryzurę do twarzy należy zwrócić uwagę na jej kształt. Spotyka się 

twarze o kształcie: 
- owalnym, 
- okrągłym, 

- kwadratowym, 
- prostokątnym, 

- trójkątnym, 
- sześciokątnym, 
- o kształcie trapezu. 

 
Najbardziej pożądanym kształtem twarzy, do którego pasuje każdy rodzaj 

fryzury jest owal. Odpowiedni dobór fryzury sprowadza się do takiego 
skomponowania elementów, aby twarz przybliżała się do idealnego kształtu, 
jakim jest owal. Sprawia wrażenie harmonii i doskonałości. Linia nasady 

włosów i podbródek są zaokrąglone a policzki są najszerszym miejscem 
twarzy. Dobierając fryzury kierujemy się rodzajem włosów, typem urody, 
stylem ubioru, wiekiem oraz charakterem pracy. Twarz okrągła sprawia 

wrażenie płaskiej i szerokiej. Nasada włosów jest zaokrąglona, 
czoło nie posiada wyraźnych zatok. Policzki są pełne, mały rozszerzający się 

podbródek jest lekko zaokrąglony. Fryzury powinny zakrywać policzki 
(kosmyki przy policzkach, na czole). Kolor włosów może dodatkowo 
wysmuklać głowę przez zastosowanie ciemniejszych boków 

i jaśniejszej góry uczesania. Zalecane długości włosów to krótkie lub 
sięgające linii ramion. Wrażenie twarzy ostrej, płaskiej i kanciastej daje 
kształt kwadratu. Jej długość i szerokość jest prawie jednakowa. Czoło jest 

szerokie i niskie z prosto przebiegającą linią porostu. Policzki i podbródek 
mają wyraźnie zaznaczone kąty. Dobrze w twarzy kwadratowej wyglądają 

fryzury asymetryczne, uczesania okalające twarz lub fryzury z falującą linią 
włosów, zmiękczającą ostre rysy. Kolory dobierane są najczęściej zgodnie z 
naturalnym typem urody. 



Twarz prostokątna jest długa, wąska i kanciasta, z wysokim czołem i 

płaskimi policzkami. Fryzury powinny skracać twarz i ją poszerzać. Zalecane 
są uczesania obfite z grzywkami, włosy mogą być falujące. Najlepszą 

długością jest włosów dla osób o twarzy prostokątnej jest sięgająca do połowy 
szyi. Zdecydowanie lepiej jest zastosować kolory jasne w różnej tonacji i 
temperaturze. Długa i szpiczasta jest twarz trójkątna. Najszersze miejsce 

znajduje się na linii wysokiego i wypukłego czoła. Policzki wyraźnie zwężają 
się przechodząc w ostry, spiczasty podbródek. Zalecane fryzury powinny 
wypełniać partie boczne twarzy. Dobrze wyglądają obfite grzywki, asymetrie, 

linie proste lub spiralne tworzące loczki. Stosuje się jaśniejszymi 
kolory na liniach bocznych z ciemniejszymi na szczycie głowy. Twarz 

romboidalna sprawia wrażenie szerokiej (najszersza na linii policzków). 
Policzki są wysoko usytuowane i wystające, zwężające się do podbródka. W 
komponowaniu fryzur zaleca się zwężanie twarzy w najszerszym miejscu 

przez zakrywanie policzków. Kształt trapezu nadaje twarzy wrażenie 
szerokości i ciężkości. Najszersze miejsce znajduje się na linii policzków 

(czoło jest wyraźnie węższe) zlewających się z podbródkiem. 
Zalecane są fryzury zakrywające policzki, z duża objętością włosów na 
szczycie głowy. Odpowiednie długości włosów sięgają do linii ramion lub są 

krótkie. Kolory powinny być dobrane zgodnie z typem urody, ale o dużym 
nasyceniu. Dobierając fryzury należy uwzględnić również kształt elementów 
twarzy (czoło, nos, podbródek), budowę głowy, długość szyi, sylwetkę klienta. 

Odpowiednio dobrana fryzura powinna podkreślać walory klienta i ukrywać 
wszelkie niedoskonałości. 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany             

do wykonania ćwiczeń. 

 
1. W jakich przestrzeniach wykonujemy fryzurę i jak należy ją postrzegać? 

2. Jakie zasady obowiązują przy tworzeniu fryzur? 
3. Jakie wymiary występują we fryzurach? 
4. Jakie elementy powinny być zharmonizowane z fryzurą? 

5. Jak linia grzywki wpływa na wrażenie twarzy? 
6. Jakie występują kształty twarzy? 
7. Jakie są zasady doboru fryzury do określonego kształtu twarzy? 

 

We wtorek 19 maja odbędzie się test sprawdzający z całego semestru. 

Będzi on umieszczony na Timsie i dostępny cały dzień. 


