
 STRZYŻENIE.  CZĘŚĆ IV 
Zaliczenie materiału – test.
Proszę wykonać test a odpowiedzi przysłać do 15.12.2020

ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH.  

1. Etapami strzyżenia nie jest
a) personalizacja
b) konturowanie
c) teksturowanie
d) efilowanie

2. Do wyposażenia stanowiska pracy przygotowanego do strzyżenia nie należy 
a) narzędzie tnące. 
b) spryskiwacz. 
c) taśma fryzjerska. (koloratka)
d) climazon. 

3. Pierwszym etapem przygotowania klienta do strzyżenia jest 
a) powitanie klienta. 
b) mycie głowy klienta. 
c) ocena wyglądu klienta. 
d) konsultacja z klientem.

4. Sekcje określają 
a) kolejność strzyżenia. 
b) wielkość obszarów do strzyżenia. 
c) kierunki strzyżenia. 
d) podział włosów do strzyżenia.

5. Do strzyżenia włosów pod kątem „0” stopni stosuje się separacje
a) ukośne. 
b) mieszana. 
c) mandarynkowe. 
d) równoległe.

6. Linia strzyżenia  wyznacza  
a) linię wewnętrzną fryzury. 
b) linię ułożenia palców w stosunku do linii separacji. 
c) kontur zewnętrzny linii strzyżenia fryzury. 
d) podstawę fryzury.

7. Podstawową techniką strzyżenia nie jest 
a) palcowanie.
b) konturowanie.
c) efilowanie.
d) cieniowanie

8. W technice cieniowania pracuje się sposobem 
a) prostym. 
b) na sucho. 
c) „na tępo” i „na pióro”. 



d) „na tępo”.
9. Podczas degażowania włosy strzyże się na wysokości pasma od nasady włosów.
a) 1- 1,5 cm. 
b) 4 cm
c) 2-3 cm
d) 0.5 cm

10. W strzyżeniach wyróżnia się formy 
a) owalną. 
b) jednolitą warstwowo. 
c) palcowaną. 
d) jednolitą warstwowo i stopniowaną.

11. Maszynką do włosów strzyże się na wysokości od 3 mm w strzyżeniu 
a) krótkim. 
b) pół–długim. 
c) jdługim. 
d) pół–krótkim.

12. Forma fryzury spójna jest to wynik strzyżenia 
a) klasycznego pazia lub boba. 
b) wystopniowanego do mobilnego pasma pamięci. 
c) specjalnego zmodyfikowanego. 
d) podstawowego.

13. Zbyt krótko cieniowane włosy nadają fryzurze charakter
a) nijaki. 
b) dziecinny. 
c) męski. 
d) żeński.

14. Podstawowe linie strzyżenia w grzywce  symetrycznej to linie 
a) prosta , wklęsła i wypukła. 
b) symetryczna i asymetryczna. 
c) prosta. 
d) prosta i wypukła.

15. Strzyżenie stopniowane o podstawie kwadratu jest idealne dla włosów 
a) kręconych. 
b) prostych. 
c) falujących. 
d) grubych. 
 
16. W skład zarostu wchodzi 
a) broda i wąsy. 
b) broda i bokobrody. 
c) bokobrody, brody i wąsy. 
d) bokobrody i wąsy.


	Slajd 1
	Slajd 2

