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2) Klasyfikacja sprzętu, narzędzi, przyborów, aparatów i bielizny fryzjerskiej.  

Praca domowa; Przeprowadź klasyfikacje sprzętu, narzędzi, przyborów, aparatów i bielizny. Pomoże 

Ci w tym schemat z  podręcznika  str. 40.  

3-5) Klasyfikacja i rozpoznawanie narzędzi, maszynek, przyborów i aparatów fryzjerskich do zabiegu 

strzyżenia włosów oraz formowania zarostu męskiego. 

Do zabiegu strzyżenia włosów i zarostu stosujemy; grzebień do rozczesywania, do strzyżenia, nożyczki 

klasyczne,  degażówki, brzytwa i narzędzia brzytwo podobne, maszynki elektryczne, trymery, 

konturówki, nożyczki termiczne, klipsy sekcyjne, spryskiwacz, kołnierz ochronny, odzież ochronna, 

bielizna zabiegowa.  

Narysuj nożyczki i opisz ich budowę. Skorzystaj z podręcznika Nowoczesne zabiegi fryzjerskie str. 83.  

Na podstawie obserwacji na zajęciach praktycznych, informacji i zdjęć w podręczniku Nowoczesne 

zabiegi fryzjerskie str. 83 Podstawy fryzjerstwa autor T. Kuligowska- Jakubik str. 142, Podstawy 

fryzjerstwa autorstwa G.Buhmann str. 160 opisz i narysuj  narzędzia, przybory i sprzęty do strzyżenia 

włosów i formowania zarostu; nóż chiński, tempera, pazury chińskie, brzytwa, nożyczki klasyczne, 

nożyczki chiro, degażówki jednostronne, degażowki dwustronne, nożyczki punktujące, nożyczki 

zwykłe, nożyczki wygięte- ergonomiczne, nożyczki offsetowe, gorące nożyczki.  

Ważne Zapamiętaj !!! Nożyczki klasyczne strzygą 100% pasma, degażówki jednostronne ząbkowane 

strzyga do 50% włosów w paśmie, degażówki obustronnie ząbkowane mają taką samą ilość zębów i 

odstępów. Zmniejszają 1/3 objętości włosów wycinając 30-35% pasma.  

6-8) Klasyfikacja i rozpoznawanie sprzętu, narzędzi, przyborów i aparatów do zabiegu nietrwałego i 

trwałego odkształcania włosów i zmiany koloru włosów.    

Wyposażenie stanowiska pracy do ; 

-Ondulacji nietrwałej: grzebień do rozczesywania, szpikulec, widelec, szczotki, klipsy sekcyjne, wałki, 

szpilki, wsuwki, suszarka, żelazka, odzież ochronna, bielizna zabiegowa. 

-Ondulacji trwałej (chemicznej): grzebień do rozczesywania, szpikulec plastikowy, klamry lub klipsy 

sekcyjne, spryskiwacz, wałki do włosów, bibułki, szpilki, dozownik, gąbka, miseczka, zestaw 

preparatów do trwałej ondulacji, odzież ochronna, bielizna zabiegowa.  

-Farbowania i rozjaśniania włosów: waga menzurka, grzebień do rozczesywania włosów, szpikulec, 

klamry lub klipsy sekcyjne, miseczka i pędzel, preparaty do rozjaśniania lub farbowania, odzież 

ochronna, bielizna zabiegowa.       

9-12) Bielizna fryzjerska . Środki ochrony fryzjera i klienta w salonie fryzjerskim. Odzież ochronna i 

zabiegowa. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej pracownika i klienta.  

Środki ochrony pracownika 

-fartuch ochronny 



-rękawiczki jednorazowe 

-maseczka ochronna na twarz klienta  

- maseczka ochronna na twarz fryzjera,  kosmetyczki, manikiurzystki, pedicurzysty  

-  okulary ochronne 

-obuwie 

Środki ochrony klienta 

-peniuar 

-ręcznik  

- kryza  

- opaska lub czepek 

-peleryna fryzjerska długa 

-peleryna fryzjerska krótka 

- bielizna jednorazowa: peleryny wiskozowe, kapcie, ręcznik papierowy 

- okulary ochronne 

- maska ochronna  

Korzystając  z wiadomości zdobytych na zajęciach praktycznych i z podręczników ; BHP w branży 

fryzjera str. 43-45, Podstawy fryzjerstwa autorstwa T. Kulikowskiej –Jakubik str. 28-32, opisz 

zastosowanie środków ochrony indywidualnej. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zwróć 

szczególną uwagę na znaczenie ochronne szczególnie  masek dla  klienta i fryzjera. Należy również 

podkreślić zastosowanie okularów ochronnych.  

Przyporządkuj w formie tabelarycznej bieliznę  ochronna i zabiegową do : mycia włosów, strzyżenia 

włosów,  zabiegów pielęgnacyjnych, koloryzacji włosów, rozjaśniania, trwałej ondulacji, ondulacji 

wodnej, ondulacji żelazkowej,  czesania włosów, przedłużania włosów, formowania zarostu 

męskiego.    

 


