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School uniform (Szkolny 

mundurek) 

 



Japan school uniform SB p.50 

 Japoński mundurek szkolny wzorowany 

jest na europejskich mundurach 

marynarki i został użyty w Japonii po raz 

pierwszy pod koniec XIX wieku.  

 Dziś mundurki szkolne w stylu zachodnim 

są powszechne w wielu japońskich 

szkołach publicznych i prywatnych. 



Japan school uniform SB p.50 
 Składają się one dla 

chłopców: z białej 
koszuli, krawata, 
marynarki  
i dopasowanych 
spodni, zwykle w innym 
kolorze niż marynarka, 
a dla dziewczynek:  
z białej bluzki, krawata, 
marynarki  
i tartanowych 
spódnicospodni  
lub spódnicy. 



School uniform in Kolkata in India 
SB p. 50 

 

 The boys wear white 

shorts or trousers and 

white shirts. The girls 

wear long white skirts 

and white shirts. The 

boys and girls wear 

green and gold ties, 

short white socks and 

black shoes. 



School uniform SB p.50 

 Task 1 p.50 Read and listen.  
Przeczytaj i posłuchaj tekstu na stronie 50 w podręczniku (CD1,53) 

 

Vocabulary: 
different – inny, odmienny 

others – inni 

wait – czekać 

short sleeves – krótkie rękawy 

think – myśleć 

even – nawet 

 
 

 

 



Comprehenion 

Task 2 page 50 

Połącz wyrażenia w zdania i zapisz je w zeszycie. 

1. These children 

from Kolkata … 

2. The boys can 

wear … 

3. The girls wear … 

4. Some uniforms 

have … 

a. … a jacket and 
others have a 
sweater. 

b. … are wearing 
school uniforms. 

c. … long white 
skirts. 

d. … shorts or 
trousers.  



Vocabulary 

Task 3 page 50 

Ułóż podane wyrazy w kolejności 

alfabetycznej w swoim zeszycie,  

a następnie podaj ich znaczenie: 

 

         shirt   skirt   trousers   tie   sweater    

 

         jacket   scarf   shorts   hat   shoes    



Podsumowanie 
 Wklej bądź narysuj w zeszycie trzy dowolne ubrania i je 

podpisz np. 

 

 

 

 

                                                               a dress 
W razie pytań czy wątpliwości, proszę o kontakt mailowy: 

dorota.matyjaszczyk7@gmail.com lub na Facebooku 

mailto:dorota.matyjaszczyk7@gmail.com


The end 


