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Fontos tudnivalók
Kedves Versenyző!
Az írásbeli feladatsorban a feladatok között néhány esetben kapcsolat lehet! Javasoljuk, hogy
először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb kérdések
megválaszolásával kezdje.
A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására:
1. A feladatok megoldásához az íróeszközön és nem programozható számológépen kívül
semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény stb.) nem használhat!
2. A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre:
a) Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a következőket:
a számított adat vagy mutató megnevezését,
− a számítás módját (a matematikai művelet a rendelkezésre álló adatokkal felírva),
− a kapott eredményt mértékegységével együtt.
b) Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható el
−

teljes mértékben, ha a megoldás egyébként helyes!
c) Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. Általánosságban
részeredményeknél legalább négy tizedesjegy, végeredmény estén két tizedesjegy, a
kerekítés szabályai alapján.
d) A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat a feladatoknál megtalálja, ezekkel
dolgozzon!
3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! (kivétel a szerkesztett rajzos feladatrész)
4. A számításos feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik
megoldást hagyta meg. Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot!
5. Meg nem engedett segédeszköz használata a versenyből való kizárást vonja maga után!
6. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos!
Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon!
Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk!
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Fodrász műveletek elvégzéséhez szükséges kémiai alapok, anyagi halmazok és a fodrászatban
alkalmazott készítmények, szakmai számítások. Elemek és szervetlen vegyületek a fodrászatban,
szerves vegyületek a fodrászatban (10%).
1. Feladat
… pont / 5 pont
Írjon a táblázat alatti vonalra szám – betű párokat a fodrászatban előforduló anyagok
jellemzőiből! Helyes páronként 1 pont adható.
1

oxidálható oldalláncú kéntartalmú aminosav

P

Ca(HCO3)2

2

kationos ápolóanyagként is használható
aminosav

Q

HS-CH2-COOH

3

redukálószerként alkalmazott tiokarbonsav

R

4

lúgosításra alkalmazható gáz

S

5

a víz változó keménységét okozó só

Z

NH3

1 – ___, 2 – ___, 3 – ___, 4 – ___, 5 –___
2. Feladat
Szakmai számítások
Oldja meg az alábbi feladatokat úgy, hogy a számolás menetét is leírja!
a) 50 g hajfestékhez mennyi oxidálószert mér ki, ha a recept szerint a festék : oxidálószer
keverési aránya 1:1,5?
… pont / 2 pont

____ gramm oxidálószer kimérése szükséges.
b) Felületfertőtlenítéshez 0,2 vegyes%-os nátrium-hipoklorit oldatra van szüksége.
Hány dl hipót mér ki 5 liter felületfertőtlenítő oldat elkészítéséhez, ha a hipó 5 vegyes
%-os és az elegyítéssel járó térfogatcsökkenést nem vesszük figyelembe?
… pont / 3 pont

____ dl hipó szükséges az 5 liter felületfertőtlenítő elkészítéséhez.
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Hajmosás, hajápolás, vizes és száraz hajformázás anyagai. A haj tartós formaváltoztatásának
anyagai, hajfestés, hajszínezés anyagai, színelvonás, szőkítés anyagai, melírozás anyagai.
Borotválás anyagai, eszközei, vérzéscsillapítás, fertőtlenítés anyagai. Hajpakolók, hajformázás
anyagai (25%).
3. Feladat
… pont / 11 pont
A fodrászatban alkalmazott kozmetikai készítmények összetevőit INCI-szerint kell
feltüntetni a termék csomagolásán, ezért tanulmányozza át alaposan az alábbi INCIlistákat, majd oldja meg a velük kapcsolatos feladatokat!
Helyes válaszonként 1 pont adható.
„A” jelű készítmény:
Lawsonia Inermis (Henna) Leaf Powder, Citric Acid, P-Phenylenediamine, Magnesium
Carbonate, Sodium Sulfite, 4-Aminophenol
„B” jelű készítmény:
Water/Aqua, Cetearyl Alcohol, Ethanolamine, Propylene Glycol, Sodium Cetearyl Sulfate,
Daucus Carota Sativa (Carrot) Juice, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Juice, Prunus
Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract, Rubus
Idaeus (Raspberry) Juice, M-Aminophenol, Hydrolyzed Rice Protein, Sodium Sulfite, Decyl
Glucoside, Toluene-2,5-Diamine Sulfate, Resorcinol, Simethicone, Limonene, Linalool,
Geraniol
Négyféle asszociáció:
Írjon „A”-t, ha az „A” jelű, „B”-t, ha a „B” jelű, „C”-t ha mindkettő, és „D”-t, ha egyik
készítményre sem igazak az alábbi állítások!
__ Növényi eredetű (természetes) hajszínváltoztató hatóanyagot tartalmaz.
__ Lawson az egyik hatóanyaga.
__ Antioxidánst tartalmaz.
__ Csak kész színezőanyagot tartalmaz.
__ Illatosítómentes termék.
__ Kizárólag hidrogén-peroxid oldattal kikeverve válik festőképessé.
__ Használata előtt sosem kell bőrpróbát végezni.
__ Ápoló olajat is tartalmaz.
__ Tartós hajszínváltoztatásra alkalmas.
__ Tenzideket is tartalmaz.
__ Felhasználásakor szuszpenziót visz fel a hajra.
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4. Feladat
… pont / 6 pont
Csoportosítsa az alábbi összetevőket a táblázat kitöltésével!
Egy anyagot csak egy helyre írhat, és vannak olyan anyagok is, amelyek egyik
készítményre sem jellemzőek, ezért ezeket ne írja be a táblázatba!
Helyes válaszonként 1 pont adható.
Hidrokinon, Panthenol, Carbomer, Ammonium Thyoglycolate, PVC, H2O2, VA-VP
Copolymer, Persea Gratissima (Avocado) Fruit Oil, PTD, Ammonium Persulfate, Magnesium
Carbonate Hydroxide, Methylparaben, Decyl Glucoside
Hajrögzítő zselé
hatóanyaga

5. Feladat

Hajpakolás hatóanyaga

Szőkítő készítmény
hatóanyaga

… pont / 8 pont

Egészítse ki – a megadott kifejezések beírásával – a tartós hajkiegyenesítéssel kapcsolatos
szöveget!
Egy vonalra csak egy kifejezést írjon! Helyes válaszonként 1 pont adható.
alkáli-hidroxidos, dipólus-dipólus, peptid, keratinos, diszulfid(híd), hidrogén(híd), fémes,
ionos, guanidines, paraffinos, tioglikolátos, kollagénes, hennás
A haj tartós kiegyenesítése során elsőrendű kémiai kötéseket kell megváltoztatnunk. Ezek közé
tartoznak: a(z) _________________________-kötések és a(z) ___________________kötések.
Ha csak másodrendű kötéseket bontunk fel, majd alakítunk ki új helyzetben, akkor a forma
legfeljebb az első hajmosásig marad meg. Ilyenek: a _________________________-kötések és
a _________________________kölcsönhatások.
A
tartós
hajkiegyenesítés
készítményi
hatóanyagaik
szerint
lehetnek
pl.:
_________________________,_________________________,________________________
és _________________________termékek.
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Fodrász műveletek elvégzéséhez szükséges szövetek, szervek, szervrendszerek, sejttani
ismeretek. A bőr felépítése és működése, elváltozások, rendellenességek, bőrtípusok, bőrtípust
befolyásoló tényezők működési zavarai, rendellenességek, amelyek szükségesek a helyes
diagnosztika felállításához (10%).
6. Feladat
… pont / 4 pont
Húzza alá azokat a kifejezéseket, amelyek az elszarusodás köztes, vagy végtermékei!
Négy kifejezést húzhat alá!
Helyes válaszonként 1 pont adható.
PPT, keratin, fenil-alanin, cisztein, tirozin, protombin, DOPA,
keratohyalin, eleidin, melanin, PVP, tonofibrillumok

… pont / 6 pont

7. Feladat

A hajszál három fő rétegét láthatja a táblázat felső sorában megnevezve.
Írja be a rétegek alá a hozzájuk köthető állítások betűjeleit!
Figyeljen, mert a rétegek nem anatómiai sorrendben szerepelnek a táblázatban!
Helyes válaszonként 1 pont adható.
medulla

kutikula

kortex

A: Feladata a benne lévő levegő általi hőszigetelés, és a szőr/haj tömegének mérséklése.
B: Az intermedier filamentumok, mikrofibrillumokat, azok makrofibrillumokat alkotnak.
C: Szabályos szerkezettel nem rendelkező (amorf) keratin lemezkékből áll.
D: Üreges, ősz hajban kiszélesedik vagy hiányzik.
E: A makrofibrillum-kötegek KITT anyagába ágyazódva található a melanin.
F: A szarulemezkék 6-7 rétegben egymást átfedve helyezkednek el.
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Diagnosztizálás, rendellenességek felismerése, hajmosás, hajápolás, vizes és száraz haj
formázása. A haj tartós formaváltoztatása, hajfestés, hajszínezés színelvonás, szőkítés,
melírozás. Borotválás, férfiarcápolás, arcszőrzetformázás, férfi és női hajvágás.
Alkalmifrizura-készítés (35%).
8. Feladat
A diagnosztikai ismeretek nélkül nem tudunk szakszerű munkát végezni, azt megfelelően
előkészíteni.
Az alábbi három, diagnosztikával kapcsolatos részfeladatban összesen öt állítást jelölhet meg
jó válaszként!
Helyes válaszonként 1 pont adható.
8.1 Jelölje meg a baktériális fertőzések neveit!
a)
b)
c)
d)
e)

… pont / 2 pont

furunklus (kelés)
fiatalkori vagy futószemölcs
övsömör
fiatalkori akné
mikrospória

8.2 Jelölje meg azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a hajfestésre alkalmazni kívánt
festék színmélységét és színirányát!
… pont / 2 pont
a)
b)
c)
d)
e)

a haj hossza
a haj természetes színmélysége
a haj sűrűsége
a hajas fejbőr bőrtípusa
az őszülési fok

8.3 Jelölje meg annak a bőrtípusnak a nevét, amelyre olyan sampont választ, ami
normalizálja a faggyúmirigyek működését - bőrtípus jellemző tüneteként – elnehezedő
zsíros hajszálak, korpás felrakódás esetén a fejbőrön!
… pont / 1 pont
a)
b)
c)
d)
e)

normál bőrtípus
szeboreás bőrtípus
aipipksfejbőr
mélyréteg és felszíni vízhiányos bőrtípus
hiperhidratált bőrtípus
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9. Feladat
Az alábbi részfeladatok a hajápolás témakörével kapcsolatosak.
Helyes válaszonként 1 pont adható.
9.1 Jelölje meg a hajmosásnak azt a típusát, amelyet a szalonmunka során napjainkban
is alkalmazunk. A munkafolyamat során vizet és abban oldott tenzideket, és
hatóanyagokat (pl.: teafaolaj, ichtiol, koleszterin…) alkalmazunk, fő célja a
szennyeződések eltávolítása mellett a haj, illetve a hajas fejbőr állapotának javítása.
… pont / 1 pont
a)
b)
c)
d)

szárazmosás
gyorsmosás
egyszerű tisztító mosás
gyógymosás

9.2 Jelölje meg azt a hajas fejbőr kezelésére szolgáló készítményt, amely alkalmas az
androgén típusú hajhullás kezelésére!
… pont / 1 pont
a) haj öblítő
b) hajszesz
c) hajbalzsam
d) hajpakolás
10. Feladat
… pont / 9 pont
Az alábbi feladatban különböző vegyszeres és manuális munkákkal kapcsolatos megkezdett
mondatokat olvashat.
Minden megkezdett mondatnak egy helyes befejezése van a megadott lehetőségek között.
Jelölje meg a helyes állításokat! Helyes válaszonként 1 pont adható.
A Marcell-hullám …
A: kizárólag a „száraz hajformázás” művelet egyik típusa.
B: formailag tincsenként eltérő átmérőjű hullámokat jelent.
C: készítése az úgynevezett manuális műveletek közé tartozik.
D: kétoldali szimmetrikusan elhelyezett, tűcsipesszel rögzített álló gyűrűkből felépített
berakással készül.
E: hajsütővas segítségével készítjük el a hullámdombokat és a hullámvölgyeket, melyek 2
cm-re vannak egymástól.
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A gyűrűzés során …
A: a haj diszulfid-hídjaiban alakítunk ki tartós szerkezetmódosulást.
B: a hullámokat hajsütővas segítségével alakítjuk ki.
C: száraz tincseket csavarunk fel, majd vízpermettel nedvesítjük át a hajat.
D: a haj hidrogén-hídjait rögzítjük új formában.
E: fém hengerpalástra csavarjuk a tincseket, majd csipesszel rögzítjük azokat.
Alkalmi frizura készítése során …
A: kötelező természetes anyagból készített díszítő elemeket alkalmazni.
B: póttincsek elhelyezése kötelező díszítő eleme minden frizurának.
C: a vendég saját hajából is készíthetőek a frizura díszítő elemei.
D: az elkészített frizurában nem lehet feltűzetlen hajrész.
E: kötelező a haj berakással történő előkészítése.
Szőkítés során …
A: a feomelanin, és az eumelanin molekulákra nincs hatással az oxidáció, csak a haj
keratinjára.
B: a haj mesterséges pigmentjeit oxidáljuk.
C: a haj belső rétegében, a medullában érjük el a színváltoztatást.
D: a melanin molekulák mérete csökken az oxidáció során, emiatt lesz világosabb a haj/szőr
színe.
E: a szőkítő pépet a hajtőtől a hajvégig visszük fel, egy lépésben.
A fizikai színezővel történő hajszínváltoztatás során …
A: az alkalmazott készítmények nem igénylik oxidálószer alkalmazását a szín
kialakításához.
B: az alkalmazott készítmények hatóideje 30-60 perc között mozog.
C: vagy melegítést kell alkalmazni a szín kialakulásához vagy redukálószerrel kell előhívni
a színt.
D: a színező felvitele után a hajat 200-230 fokos hajvasalóval kell átsimítani, hogy rögzüljön
a szín, majd az ily módon rögzített pigmenteket 24 órán belül nem érheti víz.
E: színeredményük kialakítása a peptid-kötés felbontásán alapul.
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A haj oxidációs festékkel történő festése során …
A: utánfestéskor a tincsfestés helyes sorrendje: hajvég – hajközép – hajtő.
B: ősz haj festése esetén a hajas fejbőr régióit tekintve oda visszük fel először a festéket,
ahol a legnagyobb az őszülés foka.
C: szőkítéssel kell alapozni a kívánt színt, ha natúr hajat szeretnénk 3 színmélységgel
világosítani.
D: csak első alkalommal kell bőrpróbát végezni a vendég kiszolgálása előtt.
E: első festéskor 12%-os H2O2-vel nem érintkezhet a fejbőr.
Az ősz haj festése …
A: csak akkor lesz eredményes, ha a festék felvitele előtt a HTH fixáló oldatával előkezeljük
a hajat.
B: 70-75 %-os őszülési fok felett előpigmentálást és/vagy őszfedő festék alkalmazását
igényel a kívánt szín kialakítása.
C: 9-12 %-os töménységű hidrogén-peroxid oldat alkalmazásával biztosítjuk a teljes
őszfedést.
D: kémiai színezővel (féltartós hajfestékkel) teljes őszfedést tudunk elérni.
E: ősz haj festése során nem kötelező a bőrpróba elvégzése.
Radírozás alkalmával…
A: a szőkítőport a hidrogén-peroxiddal 1:2 arányban keverjük.
B: színfelfrissítést végzünk, hogy szép legyen a haj vége is.
C: a nem kompatibilis árnyalat eltávolítása a cél.
D: a hajat nagy mértékben fel tudjuk világosítani.
E: natúr hajon érjük el a kívánt eredményt.
A koktélozás alkalmával …
A: definíció szerint a felvilágosított haj árnyalását végezzük kékes-zöldes tónusöblítővel.
B: alkalmazott anyagkeverék szőkítő port is tartalmaz.
C: etil-alkohol alapú színelvonás történik.
D: növényi hatóanyagkeverékkel történő hajfestést végzünk.
E: alkalmazott anyagkeverék oxidációs hajfesték és fizikai színező keveréke.
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11. Feladat
… pont / 10 pont
Írja be a női alaphajvágásokról szóló állítások, jellemzők mellé a kódolásnak megfelelő
betűjelet!
Egy állítás mellé egy betűjelet írhat.
Helyes válaszonként 1 pont adható.
A – lefelé hosszabbodó frizura
B – uniform frizura
C – egyhossz/kompakt frizura
D – mindhárom
E – egyik sem
__ a hajvágás végére a haj mindenhol egyforma hosszúságú
__ a haj a vágás végén a nyakszirten a legrövidebb
__ a hajvágás során minden vágástechnika megengedett
__ a vezető passzét a fejtetőn, az ’A’ és ’B’-választék metszéspontjában kell kialakítani
__ a hajat mindenhol 90 fokban emeljük ki a vágás során
__ a hajvágást 90-180 fokos kiemelési szögekkel végezzük
__ a hajat természetes esésében vágjuk
__ a hajvágás után kétoldali szimmetria jellemzi
__ a frizura elkészítése során alkalmazható vágási technika a tompavágás
__ a forma kialakítása érdekében ritkító ollókat alkalmazunk
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12. Feladat
… pont / 6 pont
Mely állítások igazak a borotválás férfi modellen szakmai vizsgafeladatára?
A helyes állítás betűjelét írja a hajvágás alatti téglalapba!
Összesen 6 állítás betűjelét írhatja be.
Helyes válaszonként 1 pont adható.
Helyes állítások betűjelei:
a) Pihés modellen nem lehet elvégezni a vizsgafeladatot.
b) Elektromos borotvával is elvégezhető a vizsgafeladat.
c) Az arcszőrzetnek 2-3 cm-nek kell lennie a feladat elkezdése előtt.
d) A borotválás után a kiborotválás művelete kötelező.
e) A modell minimum egynapos szakállal rendelkezzen a vizsgafeladat elvégzéséhez.
f) A szakáll a borotválás előtt festett, színezett.
g) A műveletet sérülésmentesen, kiborotválás nélkül kell elvégezni.
h) Az egyes és kettes borotvafogások alkalmazása kötelező.
i) A borotválás helyes sorrendje: száj feletti rész, áll, bal-, jobb arcfél, majd nyak.
j) A hármas és négyes borotvafogások alkalmazásokat csak szükség esetén kell alkalmazni.
k) A munkafolyamat befejezését követően az arcon szőrzet nem maradhat.
13. Feladat
… pont / 3 pont
Az alábbi állítások után négy-négy választ lát, de ebből csak egy-egy a helyes.
Húzza alá azokat az állításokat, amelyek igazak! Helyes válaszonként 1 pont adható.
Fültől fülig húzódó választék a fej legmagasabb pontján keresztül.
a) ’A’ választék
b) ’B’ választék
c) ’C’ választék
d) ’D’ választék
A fej legszélesebb vízszintes kerületi vonala.
a)
b)
c)
d)

’A’ vonal
kalapvonal
’B’ vonal
korona vonal
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Az ollót szemben tartjuk a tinccsel, az olló hossztengelye a tincs hossztengelyével 45°-ot zár
be.
a)
b)
c)
d)

pontvágás
mélypont vágás
csatorna vágás
free-hand technika

13/16

Versenyzői kód:

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
54 815 01 Fodrász

45

Elsősegélynyújtás, munka- és környezetvédelem, munkajogi ismeretek, vállalkozói ismeretek,
marketing (10%).
14. Feladat
Oldja meg a következő feladatokat az utasításoknak megfelelően!
14.1 Csoportosítsa a következő veszélyforrásokat a megadott szempontok alapján.
Írja a veszélyforrás betűjelét a táblázat Ön által helyesnek ítélt egyetlen oszlopába!
Vigyázzon, van olyan, amit sehova nem kell beírnia!
… pont / 4 pont
a) mikroorganizmusok (pl: baktériumok, gombák) és anyagcseretermékeik
b) nem megfelelő világítás
c) munkaeszközök
d) háztartási sósav
e) színek munkahelyi kialakítása
Fizikai veszélyforrások

Veszélyes anyagok

14.2 Mi a teendő áramütés esetén?
A helyes választ húzza alá!

Biológiai veszélyforrások

… pont / 1 pont

a) Azonnal meg kell próbálni eltávolítani a sérültet az áramforrástól, majd mentőt hívni.
b) A szemtanú kapcsolja ki az áramforrást, segítséget hív, értesíti a mentőt! Ha nem
lehetséges, akkor egy száraz, nem vezető anyagú (pl.: papír, műanyag, fa) tárggyal
próbálja meg az áramforrást eltávolítani a sérülttől.
c) Amennyiben nem jelentkeznek tünetek, abban az esetben nem szükséges a sérültet
megfigyelni, az esetlegesen kialakuló szívritmuszavarok ellátása céljából.
d) Értesíteni kell a mentőket. A mentők kiérkezéséig nincs egyéb teendő.
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15. Feladat
A következő feladat marketinggel kapcsolatos.
Párosítsa össze az összetartozó fogalmakat!
Írja a szám utáni vonalra, a hozzátartozó meghatározás betűjelét!
Egy meghatározáshoz nem tartozik fogalom!
Helyes válaszonként 1 pont adható.

… pont / 5 pont

1) marketingeszköz

A) A kínált termékek árának
meghatározására vonatkozó elvek és
módszerek összessége.

2) marketingcsatorna

B) Olyan tevékenységek, amelyekkel a
vállalat a fogyasztókra hatást gyakorol.

3) marketing-mix

C) Az az út, amelyen a termék a termelőtől
a fogyasztóhoz eljut.

4) árpolitika

D) Olyan szélesebb körben ható, nem
személyes befolyásolás, amelyet egy
meghatározott szervezet vagy személy
fizet.

5) reklám

E) A marketingeszközök különböző
kombinációja.
F) Mindazok a tevékenységek, amelyekkel
a vállalat a fogyasztóra hatást gyakorol.
1) – __

2) – __

3) – __

4) – __

5) – __

15/16

Versenyzői kód:

45

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
54 815 01 Fodrász

Hajviselet-történeti ismeretek: Egyiptom, Ókori Görögország, Ókori Róma, Bizánc, Román
kor, Gótika, Reneszánsz, Barokk, Rokokó, Klasszicizmus, Empire, Romantika, Biedermeier, XX.
századi divat-Bauhaus (10%).
16. Feladat
… pont / 5 pont
A hajviselettörténethez szorosan hozzátartoznak az adott korhoz tartozó stílusok, alkotások.
Az adott halmazból válogassa ki azokat az alkotásokat/alkotókat, fogalmakat, amik az
adott stílus/korstílus tárgykörébe tartoznak!
Vigyázzon, nem mindegyik sorolható a megadott kategóriákba!
Helyes válaszonként 1 pont adható.
Szent István Bazilika, Traianus Oszlopa, Laokoon szoborcsoport, Falusi bíró szobra,
Firenzei Árvaház, Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Eiffel Torony
Ókori Egyiptom: ________________________________________________________
Ókori Görögország: _____________________________________________________
Ókori Róma: ___________________________________________________________
Klasszicizmus: _________________________________________________________
Reneszánsz: ___________________________________________________________

17. Feladat
Írja az állítások utáni vonalra, hogy az állítás Igaz vagy Hamis!
Helyes válaszonként 1 pont adható.

… pont / 5 pont

A férfiak bóbitás copf nevű hajviselete a rokokó stílusra volt jellemző. _________
A barettsapka alapvetően a reneszánsz korban volt jellemző. _________
A Stuart gallér másik neve a Férfigyilkos volt. _________
A bauhaus stílus ihlette Vidal Sassoon-t fodrászművészetében. _________
XIV. Lajos viseletei, öltözködése egy egész korszakot határozott meg. _________
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