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Temat: Sprawdzian wiadomości. 

 

ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 

 

1. Style dzieli się na trzy różne grupy 
a) klasyczny, sportowy, awangardowy. 

b) klasyczny, wieczorowy, teatralny. 

c) dzienny, koktajlowy, wieczorowy. 

d) klasyczny, awangardowy, sceniczny. 
 

2. Fryzura pokazana na rysunku przedstawia styl 

a) klasyczny. 
b) sportowy. 

c) awangardowy. 
d) młodzieżowy. 

 

3. Na trzech fotografiach ukazano style fryzur lat 

 

a) 20–30–40/50 – te. 

b) 50–60–70/80 – te. 

c) współczesne. 
d) 60–70–80/90 – te. 

 

 



4. Twarz pokazana na rysunku przedstawia kształt 

 

a) okrągły. 

b) owalny. 

c) trójkątny. 
d) podłużny. 

5. Podstawowe cechy włosów ważne przy doborze formy fryzury, to 

a) kolor, długość, gęstość, tekstura. 

b) stan włosów, gęstość, długość. 
c) długość, kolor, objętość, tekstura. 

d) kolor, forma, stan włosów, gęstość. 

 

6. Przy włosach rzadkich lepiej farbuje się włosy na kolory 
a) naturalne. 

b) ciemniejsze od naturalnych. 

c) bardzo jasne. 
d) jaśniejsze od naturalnych. 

7. Naturalne kolory włosów dla typu wiosna to 

a) jasne delikatne blondy, jasne brązy, brązy. 

b) rudości, miedziano–brązowe, złote blondy i brązy. 

c) czarny, granatowoczarny, brązowy. 
d) złoty, lniany blond, złotobrązowe, złotorude. 

8. Fryzura na rysunku przedstawia typ 

a) dzienny. 

b) koktajlowy. 
c) artystyczny. 
d) wieczorowy. 

 

 



9. Poniższy opis przedstawia fryzurę ………. posiada cechy stylizacji przy 

średnim stopniu utrwalenia. Przy włosach krótkich wyraźnie podkreśla się 
poszczególne kosmyki, przy włosach długich czy średnio–długich wystarczy 

je pozostawić uczesane, spiąć, związać czy upiąć w klasyczny kok. 

a) koktajlową. 
b) dzienną. 

c) wieczorową. 
d) awangardową. 

 

10. Na zdjęciu pokazano fryzurę 
a) wieczorową. 

b) koktajlową. 

c) sportową. 
d) okazjonalną. 

 

11. W zimie kolor pomadki i cieni powinien być 
a) bardziej matowy niż w lecie. 

b) jaśniejszy niż w lecie. 

c) ciemniejszy niż w lecie. 
d) taki sam, jak jesienią. 

 

12. W prawidłowej komunikacji fryzjera z danym klientem ważną rolę 

odgrywa znajomość 
a) cech typologicznych klientów. 

b) podstawowych kształtów fryzur. 

c) narzędzi fryzjerskich. 
d) mechanizmów rozmowy. 

 

13. Komunikacja może być 
a) przyjemna i nieprzyjemna. 

b) udana i nieudana. 

c) werbalna i niewerbalna. 
d) konstruktywna i niekonstruktywna. 

14. Podstawowe czynniki wpływające na dobrą komunikację to: 
a) rozmowa, postawa, mimika, kontakt wzrokowy. 

b) głośny śmiech, wyprostowana postawa. 

c) szczere spojrzenie, łagodny uśmiech, miłe gesty. 
d) rozmowa, słuchanie, mimika, kontakt wzrokowy. 

 



15. Ważnym elementem otoczenia, w którym przebiega komunikacja jest 

a) kolor ścian i mebli. 
b) spokojna aranżacja wnętrza. 

c) lustro i dobre światło. 

d) dużo przestrzeni wokół stanowiska. 
 

16. Fryzury krótkie, z cieniowanych włosów pasują do budowy ciała 

a) drobnej i delikatnej. 
b) wysokiej i pulchnej. 

c) drobnej i pulchnej. 
d) wysokiej i szczupłej. 

17. Peruki, ze względu sposób wykorzystania, można podzielić na 

a) użytkowe, sceniczne, pokazowe, okazjonalne. 
b) sceniczne, sztuczne, naturalne. 

c) dziecięce, młodzieżowe, dla dorosłych. 
d) filmowe, teatralne, normalne, chorobowe. 

 

Proszę odpowiedzi napisać na kartkach i wysłać zdjęcie na e-meila. 

Od poniedziałku pracujemy tylko na Timsie. 


