
Zajęcia zdalne 13.03.2020 klasa 2c 

1. Przeczytaj poniższy tekst o  rodzajach stylów. 

2. Na podstawie przeczytanego tekstu wypisz cechy charakterystyczne dla danego stylu 

(glamour, boho, casual, paryski szyk, rockowy). 

Termin realizacji zadania: 16.03.2020r. 

Zdjęcia odpowiedzi proszę przesłać na mail: nauczyciel.biologia1@gmail.com 

  



Styl glamour 

  

Styl glamour charakteryzują określenia – elegancki, luksusowy, ekstrawagancki, kobiecy. 

To błyszczące tkaniny, cekiny, biżuteria, brokat. To kreacje rodem z czerwonego dywanu, 

które możemy podziwiać podczas takich ceremonii jak Oskary. To także czerwone usta 

i wyrazisty makijaż oczu. 

Ponieważ glamour oznacza przepych i bogactwo, łatwo można przesadzić z ilością ozdób. 

Wtedy strój przestaje być glamour, a staje się przerysowany, nawet kiczowaty. Dlatego 

podczas dobierania dodatków do strojnej i eleganckiej już sukni warto zachować umiar. 

Coco Chanel mawiała, że mniej znaczy więcej i choć styl ten jest przepełniony blaskiem, 

warto być ostrożnym. Jeśli mamy wyczucie smaku, kreacje w stylu glamour potrafią być 

bardzo szykowne i eleganckie. Elementy tego stylu możemy przemycać do codziennych 

zestawów, łącząc z klasycznymi fasonami – marynarką, cygaretkami, ale także rockowymi 

elementami – skórzaną ramoneską. 
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Styl boho 

 Styl boho jest utożsamiany z bohemą, cyganerią artystyczną, czyli środowiskiem, które ceni 

przede wszystkim wolność, nie tylko w sztuce, ale także w ubiorze. Jest kojarzony z latami 

70-tymi, czasami hippisów (dzieci kwiaty), luzem, zabawą. 

Styl boho to zwiewne tuniki, długie spódnice, czy idealnie wpisujące się w ten nurt – spodnie 

dzwony. To także motywy folklorystyczne i etniczne, okulary muchy, duże torby z frędzlami 

i zamsz. Biżuteria w stylu boho jest bogata i kolorowa – długie naszyjniki, ciężkie kolczyki, 

kolorowe bransoletki, rzemyki i koraliki. 

Charakteryzuje go artystyczny luz i nonszalancja, łączenie rożnych wzorów i luźnych 

fasonów, często pozornie niepasujących do siebie. Kwieciste długie sukienki, ażurowe bluzki, 

orientalne wzory, kapelusze i workowate torby. Jeśli chcemy zaczerpnąć ze stylu boho, nie 

musimy iść od razu na całość i ubierać się tak od stóp do głów, możemy wybrać jedynie 

elementy boho, które podkreślą nasz styl. Luźna tunika z dżinsowymi rurkami i szpilki lub 

dzwony połączone z marynarką. Celebrytkami, które chętnie sięgają po styl boho są: Kate 

Hudson, Sienna Miller czy siostry Olsen. 
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Styl casual 

  

Słowo casual pochodzi z języka angielskiego i oznacza – codzienny, nieformalny, 

swobodny. W modzie nie oznacza jednak niechlujności i przypadkowości. Domowy dres nie 

będzie strojem casualowym.  

Styl casual to sportowa elegancja, niewymuszony szyk, mniej formalne ubrania. Istnieje 

powiedzenie w świecie korporacyjnego dress codu – Casual Friday, które oznacza, że 

pracownicy danej korporacji mogą tego dnia zakładać mniej formalne stroje. Na przykład 

połączyć marynarkę z dżinsami, lub spodnie cygaretki ze sweterkiem. Jeśli chodzi o dress 

code istnieją także takie pojęcia jak smart-casual i business-casual, które są oznaczaniem 

stroju biznesowego, bardziej luźnego, jednak nadal pozostającego w biurowym klimacie. 

Styl casualowy jest stylem codziennym i wygodnym, idealnie sprawdza się podczas spotkań 

ze znajomymi, wyjścia do kina lub na spacer. Casual daje nam duże pole manewru w ubiorze 

i żonglowania stylami. Charakteryzuje go nonszalancja i luz połączona z klasycznymi 

strojami. Z casualowymi zestawami nieodłącznie kojarzą się dżinsy, skórzane mokasyny, 

spodnie chinosy, modne ostatnio białe skórzane obuwie sportowe, kardigany, koszulki polo, 

a także luźne koszule i marynarki. Styl casualowy stawia na pierwszym miejscu komfort 

i wygodę, która objawia się w ponadczasowych i prostych krojach. Dodatki są stonowane 

i delikatne – zegarek, drobne kolczyki, delikatny naszyjnik, apaszka, wełniany szalik, okulary 

przeciwsłoneczne, czy zgrabna skórzana torebka. Makijaż jest naturalny i delikatnie 

podkreślający urodę. Styl casual podkreśla nasz indywidualny styl. 
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Paryski szyk 

  

Paryski szyk (french chic) jest uwielbiany przez kobiety na całym świecie. Tryumfuje 

w ostatnich latach, z powodu powrotu do minimalizmu i klasyki. Idealny dla kobiet, które 

stawiają na jakość, bazowe kolory, klasyczne fasony dające się dowolnie miksować. Każda 

rzecz w szafie pasuje do innych, a codzienny strój w łatwy sposób może przemienić się 

w wieczorowy, wystarczy że zamienimy balerinki na szpilki i pomalujemy usta na czerwono. 

Paryski szyk to inaczej niewymuszona elegancja, wywodzi się z Francji, gdzie kobiety 

ubierają się tak, jakby nie włożyły wysiłku w swoją stylizację, a jednak wyglądają 

zachwycająco. Ich ubrania nie krzyczą, makijaż jest spokojny, a biżuteria delikatna. Wolą 

kupić jedną droższą rzecz, ale za to świetnej jakości, niż kilka tanich, które średnio się 

prezentują. Nie podążają za trendami, są świadome swojego ciała i wierne swoim ulubionym 

fasonom. 

Ubrania charakterystyczne dla francuskiego szyku to: cygaretki, trencz, balerinki, klasyczne 

szpilki, koszule z wywiniętymi rękawami, jedwabne apaszki. Prekursorką paryskiego szyku 

była Coco Chanel, która jest autorką małej czarnej, pudełkowych żakietów i pikowanych 

torebek, tak charakterystycznych dla francuskiego szyku. 

Aktorkami, które kojarzą się z paryskim szykiem są Audrey Hepburn i Audrey Tautou, która 

wcieliła się w Coco Chanel w filmie poświęconym życiu ikony mody. Naturalność to kolejna 

cecha Paryżanek, nie ma mowy o mocnym makijażu, chyba że są nim czerwone usta na 

wieczór oraz ciężkiej biżuterii. Paryski szyk to elegancja także na co dzień. Strój, który jest 

jednocześnie wygodny i elegancki. Paryżanki potrafią przełamać swój nienaganny zestaw 

kontrastowym dodatkiem. Na przykład do eleganckich spodni zakładają buty sportowe, a do 

oversizowych swetrów szpilki. 
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Styl rockowy 

  

Styl rockowy wywodzi się z muzyki rockowej, jednak w ostatnich latach został 

spopularyzowany i bardziej ugładzony w porównaniu z typowo rockowymi stylizacjami 

gwiazd estrady. Zawiera w sobie elementy wyjęte wprost z koncertu rockowego, czyli 

skórzaną ramoneskę, poszarpane dżinsy, luźną koszulę przewiązaną przez biodra, czy torebkę 

z ćwiekami. Dominującym kolorem jest czarny, ale także szarości i sprany, podstarzany 

dżins. 

Spopularyzowana wersja rockowego stylu wnosi do mody raczej elementy, niż total look. 

Celebrytką kojarzoną ze stylem rockowym jest niewątpliwie Kate Moss, która wypromowała 

outfit złożony ze skórzanej ramoneski, czarnych rurek, luźnego t-shirtu i skórzanych botków. 

Styl rockowy kojarzy się z buntem, manifestacją własnych emocji, wyrażanych ubiorem, 

który podkreśla tę niepokorną stronę osobowości, aczkolwiek osoby lubiące styl rockowy (ja 

lubię jego elementy) wcale nie muszą być zbuntowanymi fanami rocka. 

Styl żyje własnym życiem i jest chętnie miksowany z kobiecymi i eleganckimi strojami. Do 

małej czarnej możemy wybrać skórzaną ramoneskę, a do czarnych rurek i wyciągniętego t-

shirtu – szpilki. Makijaż to często tak zwane smokey eyes, raczej wyrazisty, natomiast jeśli 

chodzi o dodatki to bandanka, czy torba na długim pasku idealnie wpisują się w ten trend. 

Biżuterii zupełnie brak, lub odwrotnie jest dosyć masywna i wyraźna – skórzane bransoletki 

z ćwiekami, duże pierścionki, kilka kolczyków w uchu. 
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