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Temat: Sprawdzian wiadomości. 

ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 

1. Proporcje budowy sylwetki niemowlęcia wynoszą 
a) 1: 4. 

b) 1: 5. 
c) 1: 5,5. 
d) 1: 3. 

 
2. W twarzy widzianej z profilu widzimy 

a) całą twarz. 
b) połowę twarzy. 
c) tył głowy. 

d) parę oczu. 
 
3. Kształt twarzy uważany za idealny to 

a) twarz owalna. 
b) twarz trójkątna. 

c) twarz kwadratowa. 
d) twarz okrągła. 
 

4. Do podstawowych linii we fryzjerstwie zaliczamy 
a) proste i zygzakowe. 
b) łamane i półokrągłe. 

c) skośne, proste, półokrągłe. 
d) półokrągłe, łamane, proste. 

5. Kontrastem określa się zestawienie ze sobą 
a) przeciwstawnych elementów. 
b) jednakowych elementów. 

c) podobnych elementów. 
d) kolorowych elementów. 
 

6. Kształt głowy ma duży wpływ na 
a) kolor włosów. 

b) techniki modelownia włosów. 
c) dobór fryzury. 
d) kształt twarzy. 

 
7. Zasada „złotego podziału” polega na 

a) podziale odcinka na części o proporcjach 3:5, 5:8, 8:13. 
b) podziale na barwy. 
c) podziale na sekcje. 

d) podziale włosów na sekcje. 

 



8. Do przeciwstawnych sobie kompozycji przestrzeni zaliczamy 

a) symetryczną i rytmiczną. 
b) otwartą i asymetryczną. 

c) statyczną i otwartą. 
d) symetryczną i asymetryczną. 
 

9. Idealne proporcje profilu twarzy to 
a) regularny. 
b) wklęsły. 

c) ukośny. 
d) wypukły. 

 
10. Kompozycja centralna polega na 
a) wprowadzeniu do kompozycji powtarzających się elementów. 

b) wprowadzeniu do kompozycji elementu centralnego. 
c) wprowadzenie do kompozycji elementów różnej wielkości. 

d) wprowadzenie do kompozycji elementów statycznych. 

11. Duży kontrasty kolorystyczne, asymetria i miniaturowe grzywki 
występują w stylu fryzur 

a) eleganckim. 
b) sportowym. 
c) awangardowym. 

d) militarnym. 
 

12. Wysokość głowy dorosłego człowieka stanowi odcinek równy 
a) wysokości kolana. 
b) szerokości barków. 

c) 1/7 długości nóg. 
d) 1/8 wysokości sylwetki. 

13. Linia występująca we włosach mocno skręconych to 

a) linia falista. 
b) linia spirali. 

c) linia prosta. 
d) linia łamana. 
 

14. Cofnięty nos i jego okolice charakteryzują profil 
a) klasyczny. 
b) wklęsły. 

c) wypukły. 
d) okrągły. 

 
15. Zastosowanie w rysunku światłocienia wpływa na 
a) uzyskanie wrażenia przestrzenności rysunku. 

b) zwiększenie rysunku. 
c) uzyskanie wrażenia spłaszczenia rysunku. 

d) uzyskanie wrażenia wzmocnienia barw. 

 



16. Korygowanie wybrzuszenia ciemieniowo-potylicznego polega na 

a) wyrównaniu zapadłości grubą warstwą włosów o jednakowej długości. 
b) zastosowaniu fryzury z bardzo krótkich włosów. 

c) zastosowaniu fryzury z długich włosów. 
d) wyrównaniu kształtu odpowiednią grubością włosów w kierunku ciemienia 
zmniejszając jej grubość. 

 
17. Według kanony sylwetki człowieka linia talii znajduje się 
a) między trzecim a czwartym polem. 

b) w połowie czwartego pola. 
c) dziesięć centymetrów powyżej linii bioder. 

d) w połowie sylwetki. 
 
18. Wąskie czoło i szeroka linia policzków charakteryzuje twarz 

a) owalną. 
b) prostokątną. 

c) trapezoidalną. 
d) romboidalną. 

19. Wybrzuszenie ciemieniowe i zapadłość potyliczna charakteryzuje się 

a) spłaszczeniem czoła. 
b) wybrzuszeniem czoła. 
c) wybrzuszeniem tylnej części czaszki. 

d) spłaszczeniem tylnej części czaszki. 
 

20. Obowiązujący obecnie kanon sylwetki człowieka opracował 
a) Timoteos. 
b) Camille Claudel. 

c) Poliklet. 
d) Fidiasz. 

 

 

Proszę przysłać tylko kartę odpowiedzi. ( zdjęcie na e-meila ) 

Sprawdzam tylko te prace które dotrą do mnie do 20 maja do godziny 22.00 

 

 

 

 

 

 



 

 

KARTA ODPOWIEDZI 
Imię i nazwisko…………………………………………………………… 

 
Stosowanie różnych form kształtowania fryzur 

Zakreśl prawidłową odpowiedź. 

 

 


