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Ćwiczenie 1 

Uzupełnij poniższe zdania. 

1. Wodna ondulacja to …………………………………………….. przekształcenie 

struktury włosów. 

2. Zmiana kształtu włosów podczas wykonywania wodnej ondulacji zachodzi 

pod wpływem czynników: ……………………………… i………………………….. 

3. Loczkowanie włosów polega na 

……………………………………………………………………………………………… 

loków klipsami. 

4. Do plisowania włosów stosuje się środki stylingujące 

……………………………………………………………………………………………… 

5. Siła skrętu włosów podczas nawijania włosów na wałki siatkowe zależy 

od…………………………………. i…………………………………………………….... 

6. Ondulacja fenowa polega na 

………………………………………………..……………………………………………….. 

ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 

1. Preparaty do czesania włosów dzieli się na 

- 

- 

- 

2. Środki utrwalające i ułatwiające czesanie są produkowane na bazie 

a) węglowodorów 

b) wosków 

c) tłuszczów 



d) filmotwórczych polimerów 

3. Kondycjonery wprowadzane do środków stylizujących mają działanie 

(wskaż ich 

działanie na włosy) 

………………………………………………………………………………………………. 

……..……………………………………………………………………………………….. 

4. Preparaty do ondulacji żelazkowej powinny być produkowane na bazie 

substancji 

odpornych na działanie 

a) wysokich temperatur 

b) niskich temperatur 

c) substancji o odczynie kwaśnym 

d) substancji o odczynie zasadowym 

5. Preparaty do ondulacji żelazkowej powodują (wskaż ich działanie na włosy) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Do czesania włosów cienkich i delikatnych stosuje się preparaty 

a) usztywniające włosy 

b) wygładzające włosy 

c) zwiększające objętość i puszystość włosów 

d) dające efekt mokrych włosów 

7. Wodna ondulacja polega na 

…………………………………………………………………………………………………. 

pod wpływem czynników ………………………………………………………………… 

8. Do technik wodnej ondulacji zalicza się 

- 

- 

- 

- 

- 

9. Plisowanie włosów polega na 

a) suszeniu włosów w strumieniu ciepłego powietrza 

b) wyciskaniu włosów w fale za pomocą palców i grzebienia 



c) nawijaniu włosów na palec i mocowaniu loków klipsami 

d) wyczesywaniu włosów szczotką w strumieniu ciepłego powietrza 

10. Przebieg technologiczny nawijania włosów na wałki siatkowe obejmuje 

- 

- 

- 

- 

- 

11. Temperatura powierzchni grzejnych żelazek fryzjerskich waha się w 

granicach 

a) 90–220 °C 

b) 150–250 °C 

c) 80–120 °C 

d) 40–90 °C 

12. Loczkowanie spiralne polega na nawijaniu włosów od 

……………………………………. 

po …………………………………………………………………………………………... 

13. Dobór średnicy lokówki do czesania włosów na sucho zależy od 

- 

- 

14. Długie i półdługie włosy normalne, gęste i sztywne nawija się na wałki 

siatkowe o średnicy 

a) 10–14 mm 

b) 25–35 mm 

c) 24–26 mm 

d) 15–24 mm 

15. Przy czesaniu włosów, separacje można wyznaczać dwoma sposobami: 

………………………………………. lub…………………………….………. 

16. Polioctan winylu jest stosowanyw środkach stylizujących jako substancja 

a) kondycjonująca 

b) o właściwościach higroskopijnych 

c) zagęszczająca 



d) filomotwórcza 

17. Propelentem w lakierach do włosów może być 

a) tlenochlorek bizmutu 

b) tokoferol 

c) izobutan 

d) kwas benzoesowy 

18. Loki na szczycie i z tyłu głowy nawija się ukośnie łącząc pierwszy rząd z 

prawej strony 

głowy z …………………….…………….. po lewej stronie głowy, następnie 

kolejno 

…...................................................................................................................

........................ 

19. Do technik nawijania włosów na wałki siatkowe zalicza się nawijanie 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

20. Technologiczny przebieg ondulacji żelazkowej( niezależnie od techniki) 

obejmuje etapy 

- 

- 

- 

- 

 


