
Zajęcia zdalne 17.03.2020 klasa 2c 

 

Termin realizacji zadania: 18.03.2020r. 

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

 

1. Przeczytaj poniższy tekst o rodzajach stylu. 

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

(militarny, preppy, tomboy, minimalistyczny, normcore ). 
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Styl militarny 

  

To ubrania inspirowane wojskowymi motywami – mundury, kolory ziemi, ciężkie 

sznurowane buty, luźne bojówki. Charakterystyczne detale dla stylu militarnego to metalowe 

guziki, dwurzędowe płaszcze, marynarki i pagony. Kolory będą raczej stonowane, 

przypominające barwy wojenne, czyli zielenie, szarości, beże, granat, a nawet czerń. 

Charakterystyczny dla stylu militarnego jest także wzór moro, który pojawia się na T-

shirtach, kurtkach, spodniach i dodatkach. Styl ten wybierają osoby ceniące wygodę, 

funkcjonalność, wytrzymałość ubrań, ale także takie, które chcą wyróżnić się z tłumu. 

Możemy zaczerpnąć jedynie jego elementy, na przykład do dość klasycznej stylizacji wybrać 

długi dwurzędowy płaszcz lub sznurowane wysokie botki. Celebrytkami, które dobrze 

odnajdują się w stylu militarnym są Gwen Stefani, Jessica Alba, Miley Cyrus. 

 

  



Styl preppy 

  

 

Wywodzi ze sposobu ubierania się amerykańskich studentów uczęszczających do elitarnych 

szkół wchodzących w skład Ivy Ligue (m.in. Harwardu, Yale, Princeton). Słowo preppy 

zaczerpnięte jest od słowa prep (preparatory) school, które oznacza prywatne kursy 

przygotowujące uczniów do studiów na wyżej wymienionych uczelniach. 

Styl preppy początkowo przypisywany był jedynie elitarnym grupom, które mogły pozwolić 

sobie na najwyższą jakość, później rozpowszechnił się jako styl w modzie i dziś jest 

wybierany przez osoby, które kochają sportową elegancję. Preppy jest szykowny, nawet 

konserwatywny i bardzo uładzony. To świetnej jakości ubrania, idealnie dopasowane do 

sylwetki, wygodne i niekrępujące ruchów. Sprawdzą się na wycieczce poza miastem, 

spotkaniu ze znajomymi, czy jako mniej formalny strój do pracy. 

Trend ten czerpie z elitarnych sportów takich jak golf, żeglarstwo, jazda konna, krykiet. 

Ubrania muszą być przede wszystkim funkcjonalne i wygodne. Charakterystycznymi 

elementami stylu preppy są koszulki polo, chinosy, krótkie spódniczki, granatowe marynarki 

lub w jodełkę, sweterki w serek odsłaniające kołnierzyk, tenisówki, bluzy z uczelnianymi 

motywami. Celebrytką, która często czerpie ze stylu preppy jest Gwineth Paltrow. Marki, 

które wpisują się w ten styl to Gant, Tatuum, Polo Ralph Lauren, Barbour, Tommy Hilfiger. 

 

  



Tomboy 

  

Słowo tomboy oznacza chłopczycę i jest ono dosyć wymowne jeśli chodzi o styl ubierania się. 

Strój jest mocno inspirowany męską garderobą. To nonszalancja nie tylko w sposobie 

ubierania się, ale także w sposobie bycia. Luźne oversizowe góry, boyfriendy, koszule, 

skórzane kurtki, ciężkie buty. Styl, poprzez który możemy zamanifestować nasze cechy 

charakteru, buntowniczą naturę, poszukiwanie wolności, niepodporządkowywanie się ogólnie 

przyjętym „normom”. 

Tomboy to także neutralne kolory oraz unikanie przesłodzonych, dziewczęcych stylizacji 

opływających w róż, tiule i falbany. Jednak jak w każdym stylu możemy wybierać jedynie 

jego elementy lub przełamywać go kobiecymi akcentami typu czerwone usta i szpilki. 

Znanymi kobietami, które czerpią ze stylu tomboy są Kristen Stewart i duńska modelka Freja 

Beha Erichsen. 

 

  

  



Styli minimalistyczny 

  

Jak sama nazwa mówi, styl ten polega raczej na odejmowaniu niż dodawaniu. Minimalizm 

zakorzenił się nie tylko w modzie, ale także sztuce i wnętrzach. Stał się sposobem na życie 

wielu ludzi. To wyraz tęsknoty za prostotą i sprzeciw wobec konsumpcjonizmu. Minimalizm 

charakteryzują stonowane kolory, proste, często geometryczne formy, oszczędność 

w dodatkach i makijażu. Ze stylem nieodłącznie kojarzy się jakość. Bo jeśli mamy mieć mniej 

ubrań, niech będą lepszej jakości. Styl minimalistyczny to także klasyczne fasony, które nigdy 

nie poddają się upływającemu czasowi. Dobre dżinsy, garnitur, wełniany płaszcz, 

kaszmirowy sweter. To perfekcyjnie skrojone ubrania i świetnej jakości materiały. Marki, 

które wpisują się w ten trend to COS, Balagan, Elementy, Uniqulo, LeBrand, Lous Wasraw. 

  

 

  

  



Styl normcore 

  

Normcore to określenie, które wzięło się z połączenia dwóch, zupełnie przeciwstawnych 

sobie słów normal i hadcore. To trend, który pojawił się w środowisku młodych ludzi jako 

przejaw buntu przeciwko wciąż zmieniającym się trendom. Normcore oznacza ekstremalnie 

normalny, pozbawiony ekstrawagancji, niewyróżniający się. Wybieramy rzeczy proste, bez 

dodatków charakterystycznych dla danego trendu. To jednolite i stonowane kolory. Ubiór jest 

raczej skromny, funkcjonalny i wygodny. Dominują dżinsy, sportowe buty, T-shirty, proste 

kardigany. To casual w bardzo skromnym i prostym wydaniu. 

Normcore stał się postawą wyznaczającą stosunek do szybkiej mody i trendów, dyktowanych 

przez wpływowe marki i magazyny modowe. To odwrót od konsumpcyjnego podejścia do 

mody. Ubranie ma być przede wszystkim praktyczne i komfortowe, dopasowane do naszych 

aktywności. Znaną osobą kojarzoną ze stylem normcore był Steve Jobs, który zawsze 

wybierał ten sam zestaw – dżinsy, czarny golf i sportowe buty. 

  

 

 

 


