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 modul: 1212-06 Fodrász feladatai 
 

1. Feladat. Válogassa szét a tulajdonságokat! Egy betű több helyre is beírható! 

 

Szaruréteg: d, j, h, i 

Tüskés réteg: g, a, e, k, c, l, i 

Fénylő réteg: b, h, f 

 

 

a) Langerhans-sejtek                             b) eleidin                                    c) lazán álló, élő sejtek 

d) kész keratin                                       e) ép sejtmag                              f) gátfunkció 

g) dezmoszóma                                     h) laphám                                    i) többrétegű 

j) elhalt sejtek                                        k) köbhám                                  l) tonofibrillum 

 

14 pont 

2. Feladat. Sorolja fel a keratin molekula szerkezetét stabilizáló kötéseket! 

 

- Hidrogén-híd kötés, 

- ionos kötés vagy sókötés, 

- kénhíd vagy kettős kén kötés. 

 

3 pont 

3. Feladat. Töltse ki a táblázat hiányzó részeit! 

 

Elszarusodás 

folyamata 

Alaki 

változások 

Réteg megnevezése Biokémiai 

változás 

1 sejtsor hengerhám bazális réteg tonofibrillum 

5- 20 sejtsor köbhám tüskés réteg tonofibrillum 

1-2 sejtsor laphám/köbhám szemcsés keratohialin 

1 sejtsor laphám fénylő vagy akadály réteg eleidin 

6-10 sejtsor laphám szaruréteg keratin 

 

A sejtmag átalakulásából két nedvességet megkötő „faktor” jön létre, ezek az NMF és SSZF. 

11 pont 

4. Feladat. Jelölje az igaz állításokat! 
 

a) A bőr savköpenye véd a hámoldó savak ellen H 

b) A lipoidköpeny véd a vegyi hatásoktól I 

c) Az MPS működik közre a kórokozók elleni belső védekezésben I 

d) Az ásványi zsírok könnyen felszívódnak H 

e) A vérerek közreműködnek a hőszabályozásban I 

3pont 
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5. Feladat 

Ebben a feladatban bőrrendellenességekről kell véleményt alkotnia. Töltse ki az alábbi 

totót!  

 

1-est írjon, ha daganat, 2-est írjon, ha anyajegy, X-et írjon, ha vírus okozta bőrbetegség. 

 

Bőrrendellenesség Totó jel 

Herpesz X 

Kéknévus 2 

Fibroma  1 

Millium 1 

Szemölcs X 

Övsömör X 

Tűzfolt 2 

Lipoma 1 

Pókangióma 2 

Mioma 1 

 

      

10 pont 

 

6. Feladat 

Milyen keresztmetszetű lehet a haj? 

 

- kerek,  

- ovális, 

- lapos vagy szalaghaj 

3 pont 

 
 

7. Feladat 

Négyféle asszociáció: ebben a feladatban két fogalom szerepel. Az alattuk felsorolt 

tulajdonságok vonatkozhatnak csak az egyikre (A), csak a másikra (B), vagy 

mindkettőre (C), vagy egyikre sem igazak (D). Írja a megfelelő betűjelet a tulajdonságok 

előtti kipontozott részre! 

 

A  Haj   B  Szőr  C  mindkettő   D  egyik sem 

 

C Fő tömege a keratin. 

A Évenként 10-12 cm-t nő. 

B A bőr felszínével 45 fokos szöget zár be. 

C Színét a melanin adja. 

C A mátrix sejtekből indul meg növekedése. 

D Átlagos normális hullása 20-30 szál naponta. 

6 pont 
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8. Feladat 

Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak. Ha hamis, tegyen H betűt, ha 

igaz, I betűt az állítás mellé!    

H  Telogén effluviumot a hajhagyma mátrixsejtjeinek enyhe fokú károsodása okoz. 

H  A gombás elváltozások sohasem okoznak maradandó hajhullást vagy kopaszságot. 

H  A genetikailag öröklött korai kopaszodást nem tudja a fodrász késleltetni. 

I  Ahol heg van a fejbőrön, ott nem nő haj. 

H  Az anagén fázis kb. 3-4 hétig tart. 

I  A haj ritkulása idős korban a természetes öregedési folyamat velejárója. 

I   A nők teljesen kopasszá válhatnak a fejtetőn bizonyos belső tényezők hatására. 

I A gyerekek állandó szorongás hatására képesek olyan gyakran csavargatni a hajukat, 

hogy az hajhulláshoz vezet. 

 

8 pont 

9. Feladat 

Mit jelentenek az alábbi fogalmak? 

Alopecia: hajhullás 

 

Androgén alopecia: férfias típusú hajhullás / férfi nemi hormonok hatására kialakuló hajhullás 

 

Alopecia areata: körülírt hajhullás 

 

      

3 pont 

10. Feladat 

Ismertesse a lépcsőzetes - II. - forma külső vonalának lehetséges irányait! Határozza 

meg a kiemelések lehetséges szögtartományait, valamint a vezető tincs helyét!  

- Ez a forma átmenettel készül, a felső haj fokozatosan hosszabbodik.  

- Hajvágás vízszintes leválasztásokkal történik. 

- Kiemelés szöge 0-90 fok között van. 

- A hajvágás diagonális leválasztásokkal is elvégezhető.  

- A nyakban kialakíthatjuk a lépcsőzetes formát vízszintesen, előre hosszabbodó vagy 

előre rövidülő külső vonallal is. 

 

      

5 pont 
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11. Feladat 

Jellemezze a következő arcformákat és ajánljon hozzá frizurát! 

 

 Jellemzői Ajánlott frizura 

Kerek arc homlok alacsony, 

az arc majdnem olyan széles, 

mint amilyen magas (2 pont) 

rövid frufru,  

rövid haj (2 pont) 

Szögletes arc homlok széles, 

az állkapocs erős (2 pont) 

laza hullámok,  

lazán hátrafésült (2 pont) 

Hosszúkás arc magas homlok, 

az arc keskeny, de magas 

(2 pont) 

rövid hajviselet,  

laza hullámok (puhítás),  

a frufru takarja teljesen vagy 

részben a homlokot (3 pont) 

 

13 pont 

 

12. Feladat 

Mi befolyásolja a frizura kialakítását? 

 

- arcforma 

- fejforma 

- divat  

- testalkat 

- arc elemek 

- egyéniség 

- kor 

- munkahelyi beosztás vagy munkakör 

- karakter 

- haj minősége, mennyisége 

 

10 pont 

 
 

13. Feladat 

Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak. Ha hamis, tegyen H betűt, ha 

igaz, I betűt az állítás mellé!  

 

H Teljes szőkítésnél a szőkítőszert és az oxidálószert mindig 1:1 arányban alkalmazzuk. 

I  Ha hosszú a lenövés, akkor két részletben szőkítjük a hajtövet.  

H  A hajszőkítéshez csak 9%-os hidrogén-peroxidot alkalmazhatunk. 

H  Ha roncsolt a haj, akkor több oxidálószerre van szükség. 

I  Cukorbetegeknél gyakoribb a szőkítőszerrel szembeni érzékenység. 

H  Szőkítésnél a feomelanin oxidálódik el legelőször. 

I  A fölösleges mennyiségű oxidálószer roncsolja a hajszálakat. 

I  A fejbőr közelében 12%-os hidrogén-peroxid nem használható. 

8 pont 
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14. Feladat 

Írja fel a következő vegyületek képletét! 

a) Nátrium-perszulfát  Na2S2O8 

b) Szalmiákszesz   NH4OH 

c) Kénsav    H2SO4 

d) Magnézium-oxid  MgO 

 

 

      

 

4 pont 

15. Feladat 

Fogalmazza meg, mit ért a következőkön! Írja le milyen esetben kell alkalmazni, milyen 

receptúra alapján? 

 

a) koktélozás: 

- szőkítő bemosó  (1 pont) 

- ha a festés sötétebbre sikerült a színmélységnél, akkor alkalmazzuk  (1 pont) 

- Receptúra: 15 g szőkítő por, 30 g 9%-os H2O2 és 60 ml meleg víz   (2 pont) 

 

 

b) radírozás:  

- a festett haj pigmentjeinek eltávolítására alkalmazzuk  (1 pont) 

- Receptúra: 30 g szőkítő por és 60 ml forró víz, hatóideje 5-20 perc  (1 pont) 

 

 

c) tőszőkítés: 

- a haj lenőtt részeinek szőkítése  (1 pont) 

- tilos felvinni a már szőkített részre emulgeálni  (1pont) 

 

 

9 pont 
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16. Feladat 

Jellemezze össze a fizikai és a kémiai színezőket! 

Szempont Fizikai színezők Kémiai színezők 

Termékek megnevezése A fixáló habok, a fixáló 

balzsamok, a fixatörők, a 

hajspirálok és a színes 

hajzselék. (2 pont) 

Pl.: Wella, ColorTouch 

(1 pont) 

Hatóidő Hatóidejük kb. 5-20 perc.  

(1 pont) 

A hatóidő 20-30 perc között van. 

(1 pont) 

Színezés folyamán zajló 

folyamat megnevezése.  

 

A haj mely részében fejti 

ki hatását? 

Fizikai folyamat, a 

pigmentek a kutikulán 

tapadnak. (2 pont) 

Tapadási felületük a kutikula 

réteg és a kortex réteg határán 

van, itt már kémiai folyamatok 

zajlanak le.  

(2 pont) 

Történik-e felvilágosítás a 

színezés közben? 

Nem, csak tónust 

biztosítanak. (1 pont) 

Nem, csak tónust biztosítanak. 

(1 pont) 

Meddig tart a színező 

hatása? 

Az első hajmosásig marad 

a hajban. (1 pont) 

Kikopási idejük lassú,  

kb. 5-8 mosással kopnak ki a 

hajból. (1 pont) 

Alkalmazási lehetőségek Alkalmazhatjuk 

melírozásra, illetve 

tónusbiztosításra, szőkített 

hajon érhető el velük 

intenzív színezés.  

(2 pont) 

Alacsony H2O2-

koncentrátummal használjuk, 

1,9-3,9% között. Alkalmasak az 

ősz haj elfedésére 30%-osan ősz 

haj esetén. Igazán élénk színt 

csak alapozott hajon érhetünk el 

velük. (3 pont) 

18 pont 

17. Feladat 

Négyféle asszociáció: ebben a feladatban két fogalom szerepel. Az alattuk felsorolt 

tulajdonságok vonatkozhatnak csak az egyikre (A), csak a másikra (B), vagy 

mindkettőre (C), vagy egyikre sem igazak (D). Írja a megfelelő betűjelet a tulajdonságok 

előtti kipontozott részre! 

A  növényi hajfestékek  B  oxidációs hajfestékek C  mindkettő D  egyik sem 

 

A    Biokozmetikumnak számítanak. 

B    Szőke színt is el lehet érni vele. 

A    Felvilágosító hatása nincs. 

A    Ide tartozó festék a henna és az indigó. 

A    Színei közül a vöröset zölddió-burokkal lehet elérni. 

A    A festék hatásához nincs szükség hidrogén-peroxidra. 

C    Tartósabbak a hajszínezőknél. 

B    Ősz haj fedésére használható. 

D    A kutikula felszínén kémiai folyamat játszódik le használatakor. 

D    Hatóanyaga lehet az ezüst-nitrát. 

10 pont 
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18. Feladat 

Írja le az alábbi hajfestés technológiai lépéseit, a felhasznált anyag mennyiségét, pontos 

összetételét! Csak professzionális hajfesték használata megengedett, ami tetszőleges! 

Hajdiagnózis: 

Az eredeti haj színmélysége:             5-ös, 1,5 cm lenövés 

Kívánt célszín:               7-es 

Célszín árnyalata:               réz arany 

Őszülési fok:               80% 

Haj vastagsága:               vastag, 8 mikron 

Haj szerkezete:               lapos 

Hajhossz:                vállig érő 

Haj mennyisége:               sok 

 

 

20 pont 

 

 

 

 

 

 

Előpigmentálás: Célszínnél eggyel világosabb natúr tónusú festéket (1 pont) 1:1 arányban 

langyos vízzel összekeverünk (1 pont), majd felvisszük az ősz részekre. (1 pont) 10 perc 

hatóidő, hőhatással 5 perc (1 pont) után felvisszük a célszínnek megfelelő festékkeveréket. (1 

pont) 

 

Előpigmentáló termék összeállítása, termék megnevezése: Wella Koleszton Perfekt (1 pont) 

8/00 (1 pont) 30gr. + 30gr. víz (1 pont) 

 

Célszín meghatározása, festékkeverék összeállítása: 7/00 (1 pont) 40gr. + 7/43 (1 pont) 20gr.+ 

60gr 9% H2O2 (1 pont) + a helyes arány meghatározása grammban (1 pont) 

 

A hatóidő 30 perc, hőhatással 15 perc (1 pont). 

 

Emulgeálás 3-5 perc. (1 pont) Fogalom meghatározása + 1 pont. Emulgeálás: a már festett 

részekre vízzel higított festékkeveréket felvisszük, színfelfrissítést végzünk.  

 

A gyártó által ajánlott festett hajra való hígított samponos mosás 2x (1 pont), termék 

megnevezése (1 pont) pl. Color Save sampon 

 

Színstabilizáló, szerkezet kiegyenlítő ápoló alkalmazása (1 pont), termék megnevezése (1 

pont)  pl. Kräuterazid, termék hatóidejének megnevezése + 1 pont 3-5 perc 

 

Minden más professzionális fodrász termékkel elvégzett szakmailag helyes megoldás 

hasonlóan pontozható. 
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19. Feladat 

Hasonlítsa össze a fóliás és a sapkás technikával készített melírt! (előnyei-hátrányai)  
 Fóliás Sapkás 

Mikor kell alkalmazni? Hosszú hajnál (1 pont) Rövid hajnál (1 pont) 

Előnye Több szín, (1 pont) 

tőtől lehet melírozni, (1 

pont) 

újra ki lehet választani 

ugyanazokat a színeket,  

(1 pont) 

a frizura vonalának 

megfelelően lehet 

kiválasztani a színeket. (1 

pont) 

Gyors (1 pont) és olcsóbb. 

(1 pont) 

Hátránya Időigényes (1 pont) és 

drágább. (1 pont) 

Egy színt lehet használni, 

(1 pont) nem lehet tőtől 

melírozni, (1 pont) újra 

nem lehet kiválasztani 

ugyanazokat a tincseket, (1 

pont)egy idő után 

ugyanolyan színű az egész 

haj. (1 pont) 

 

14 pont 

 

20. Feladat 

Sorolja fel a savas HTH összetevőit példákkal és írja le, mi az összetevők feladata! 

- Redukáló szerei: (1 pont) pl. tioglikolsav-észterek, tioészterek, és a tioaminok, (1 pont),   

         melyek feladata a keratin diszulfidjainak a bontása. (1 pont) 

- Alkáliak, (1 pont) pl. monoetanol-aminok, (1 pont), melyek a pH értéket állítják be 7-re.   

         (1 pont) 

- Hajvédők: (1 pont) pl. karbamid: (1 pont), feladatuk a haj védelme és a hatóanyagok  

          jobb felszívódása. (1 pont) 

- Illatosítók (1 pont): pl. rózsaolaj (1 pont), a kellemetlen szagok megszüntetése. (1 pont) 

12 pont 

21. Feladat 

Négyféle asszociáció: ebben a feladatban két fogalom szerepel. Az alattuk felsorolt 

tulajdonságok vonatkozhatnak csak az egyikre (A), csak a másikra (B), vagy 

mindkettőre (C lehetőség), vagy egyikre sem igazak (D lehetőség). Írja a megfelelő 

betűjelet a tulajdonságok előtti kipontozott részre! 

A  előkezelő               B  utókezelő          C  mindkettő     D  egyik sem 

 

D  a hajat károsítja 

C  megmosott nedves hajra használjuk 

B  a kémiai folyamatokat teljesen leállítja 

A  kiegyenlíti a hajszál szerkezetét, védi a roncsolt részt 

4 pont  
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22. Feladat 

Nevezze meg a képen látható fejfedőt! Határozza meg a grafika alapján, hogy melyik 

művészeti korra jellemző a viselet, ez mely század(ok)ra tehető? Sorolja fel a főbb 

stílusjegyeit! 

 

- hód kalap 

- reneszánsz  

- XIV-XVII század 

- toll 

- fonatok 

 
5 pont 

23. Feladat 

Nevezze meg a képen látható fejfedőt! Határozza meg a grafika alapján, hogy melyik 

művészeti korra jellemző a viselet, ez mely század(ok)ra tehető? Sorolja fel a főbb 

stílusjegyeit! 

 

- kétágú henin 

- gótika  

- XIII-XIV. század 

- koronaszerű fejdísz 

- hajháló 

 

 

5 pont 
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24. Feladat 

Soroljon fel két fizikai fertőtlenítésre szolgáló eszközt! 

 

- hőlégsterilizátor 

- ultrahangos fertőtlenítő készülék 

- autokláv 

- UV sterilizáló boksz 

 

Bármelyik két válasz elfogadható a felsoroltakból. 

 

2 pont 

A modul elérhető részpontszáma: 200 pont 

          

 


