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1.Wstaw w puste pola litery symbolizujące brakujące fragmenty tekstu z listy poniżej 
 

.......................... Coco Chanel wykreowała też „małą czarną” – prostą sukienkę, która jest modna do 

dzisiaj. Obok prostych ubrań, kobiety nosiły też sztuczną biżuterię, szale, buty na obcasie z ozdobami. 

Wieczorowe stroje były dużo bardziej ozdobne. Suknie były lśniące, często miały frędzle, cekiny i duże 

dekolty. Kobiety w tym czasie chętnie się też mocno malowały. Używały ciemnych cieni do powiek i 

mocno czerwonej szminki.  

..........................Nosili ciemne garnitury z kamizelką, białą koszulą z kołnierzykiem i nie rzucającym się 

w oczy krawatem i kapeluszem. 

...................................... Zwykle do połowy łydek. Latem popularnym wzorem były kropki lub kwiaty, a 

jesienią i zimą dominowały gładkie ubrania z cienkiej wełny. Kobiety w tym czasie chętnie nosiły 

kołnierze z prawdziwego lisa i broszki. Eleganckie kobiety nie wychodziły z domu bez kapelusza, 

rękawiczek, jedwabnych pończoch i małej torebki. W tym okresie fryzury też były bardziej kobiece. 

Zamiast geometrycznych grzywek z lat dwudziestych kobiety chętnie układały sobie fale i loki. 

......................................W 1947 roku Christian Dior stworzył „New Look” to znaczy modele bardzo 

szerokich spódnic do połowy łydki, obcisłych bluzek i pantofli na wysokich obcasach. Wzory i kolory 

były bardziej kolorowe i jaśniejsze. Na rynku pojawiły się też sztuczne materiały jak nylon. 

......................................W drugiej połowie lat pięćdziesiątych do Polski przyszła moda z Ameryki oraz 

Francji, gdzie wielu ludzi nosiło czarne stroje, a kobiety się nie malowały. 

Młodzi ludzie w latach sześćdziesiątych nie chcieli ubierać się elegancko. Do mody weszły popularne 

dzisiaj T-shirty i jeansy, a dziewczyny zaczęły nosić na plażę skąpe bikini. 

......................................Zaprojektowała ją projektantka M. Quant. Do mini pasowały wysokie kozaki na 

obcasie. Lata sześćdziesiąte to czas geometrycznych wzorów i żywych kolorów, a także spodni 

dzwonów – tych z rozszerzanymi u dołu nogawkami oraz butów z wąskimi noskami. Mężczyźni, jak 

członkowie zespołu The Beatles, nosili często długie włosy i golfy. 

.....................................Teraz kobiety ubierały się raczej w długie sukienki i spódnice z falbankami i 

frędzlami. Popularne były haftowane bluzki. Kobiety robiły na drutach lub szydełku luźne swetry, szale, 

czapki.  

.................................... W tym czasie popularne były tapirowane włosy i gęste grzywki. Młodzież często 

nosiła dużo biżuterii, kolorowe ubrania sportowe jak legginsy czy dresy, miała też na włosach trwałą 

lub fryzurę na jeża. 

.....................................Kobiety chętnie nosiły bardzo krótkie sukienki i ciemne lub kolorowe rajstopy 

albo spodnie ogrodniczki. W tym czasie jeans był bardzo modny.  
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a. Lata dziewięćdziesiąte to czas długich włosów u mężczyzn, flanelowych koszul w kratę i 

jeansów. 

b. Dziesięć lat później kobiety nosiły żakiety z poduszkami na ramionach i ich sylwetki 

przypominały trójkąty, bo wciąż nosiły też mini spódniczki i buty na obcasach.  

c. Mężczyźni chcieli wyglądać jak typowi angielscy dżentelmeni. 

d. Moda znowu się zmieniła w latach siedemdziesiątych, kiedy powstał ruch hippisów. 

e. Na początku XX wieku wiele kobiet nosiło żakiety i wąskie spódnice za kolano. 

f. Po bardzo smutnym okresie drugiej wojny światowej, kiedy ubrania miała tylko cel praktyczny 

w latach czterdziestych i pięćdziesiątych, moda znowu stała się ważna dla ludzi. 

g. Po wielkim kryzysie ekonomicznym proste stroje dla kobiet zastąpiły bardziej kobiece sukienki 

z szerokimi ramionami, zaznaczoną talią i szerokią spódnicą. 

h. W 1965 roku pojawiła się mini spódniczka, czyli spódnica sięgająca do połowy uda. 

i. W Polsce mężczyźni, którzy popierali nowy ustrój nosili czerwone krawaty, a kobiety proste, 

aseksualne kroje. 

 

2.Które słowo nie pasuje? 
 

1. gładki, za kolano, w kratkę, w kropki, w paski 

2. talia, łydki, uda, kroje, czoło 

3. cekiny, frędzle, guziki, falbanki, loki 

4. odzież, sylwetki, ubrania, ciuchy, stroje 

5. pantofle, broszka, kolczyki, naszyjnik, bransoletka 

6. obcisły, fale, na jeża, loki, grzywka 

7. kamizelka, marynarka, rajstopy, kołnierzyk, krawat 

8. haftowany, obcisły, gładki, dekolty, skąpy 

9. golfy, dzwony, ogrodniczki, jeansy, legginsy 

10. szyć, robić na drutach, haftować, szydełkować, sięgać 

 

3.A jak ludzie ubierają się teraz? Co jest modne? Dopisz akapit na ten temat: 
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Odpowiedzi: 
1.1e, 2c, 3g, 4f, 5i, 6h, 7d, 8b, 9a 

2.1.za kolano, 2.kroje, 3.loki, 4.sylwetki, 5.pantofle, 6.obcisły, 7.rajstopy, 8.dekolty, 9.golfy, 10.sięgać 
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