
SU serdecznie pozdrawia wszystkich uczestników dzisiejszego testu!:)
Prosimy o uważne wysłuchanie pytań, podjęcie klasowej decyzji

 i zaznaczenie lub wpisanie odpowiedzi.
Korzystajcie z tego, czego nauczyli Was Wasi rodzice, dziadkowie...

Wychowawca/nauczyciel nie może Wam podpowiadać!
Zabronione jest korzystanie z internetu!

Powodzenia!

1. Do opery powinno się przychodzić:
           a) co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem przedstawienia
           b) punktualnie z godziną rozpoczęcia przedstawienia

c) 5 minut po godzinie rozpoczęcia przedstawienia
2. Gdzie widz powinien być najbardziej elegancki?

           a) w kinie
           b) w teatrze

c) w operze
3. Kto ma pierwszeństwo, kiedy autobus podjedzie na przystanek:

           a) wsiadający
           b) kobiety
           c)wysiadający

4. Tata z córką powinien iść do:
           a) męskiej toalety
           b) damskiej toalety

5. Mama z synem powinna iść do:
           a) męskiej toalety
           b) damskiej toalety

6. Kiedy jesteś zmuszony iść ulicą, powinieneś się trzymać:
           a) prawej strony ulicy
           b) lewej strony ulicy
           c) środka ulicy

7. Kto pierwszy powinien wejść do restauracji:
           a) kobieta
           b) mężczyzna
           c) oboje jednocześnie

8. Kobieta i mężczyzna schodzą ze schodów. Kto powinien iść pierwszy?
           a) mężczyzna
           b) kobieta

c) idą ramię w ramię
9. Po której stronie mężczyzny powinna chodzić kobieta?

           a) po lewej
           b) po prawej
           c) leworęczna po prawej, a praworęczna po lewej

10. Kto pierwszy powinien powiedzieć „dzień dobry”, wchodząc do pomieszczenia?
a) zawsze ten, kto stoi
b) zawsze ten, kto jest młodszy
c) zawsze ten, kto wchodzi
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11. Krawat wiążemy w ten sposób, by:
a) jego trójkąt był na poziomie paska do spodni
b) jego trójkąt był na poziomie 10 cm powyżej paska do spodni
c) jego trójkąt był na poziomie 10 cm poniżej paska do spodni

12. Który strój męski ma charakter nieformalny?
a) garnitur i krawat
b) polo i bermudy
c) jeansy i koszula

13.  Który damski strój ma charakter formalny?
a) szmizjerka
b) legginsy i tunika
c) strój kąpielowy

14. U kogo można zobaczyć butonierkę?
a) u kobiety
b) u mężczyzny
c) u wdowy

15. Jakimi słowami przywitasz rozmówcę, odbierając telefon?
a) halo
b) tak słucham
c) dzień dobry

16. Kto powinien zakończyć rozmowę telefoniczną?
a) ten, kto zadzwonił
b) ten, do kogo zadzwoniono
c) ten, kto bardziej się spieszy

17. O jakiej porze nie wypada do kogoś dzwonić bez ważnego powodu?
a) przed 8:00 i po 21:00
b) przed 10:00 i po 18:00
c) przed obiadem i po kolacji

18. Co powinno się robić z telefonem podczas rozmowy z innym?
a) schować go do kieszeni
b) trzymać go w ręce, lecz nie używać
c) używać go, ale bardzo dyskretnie

19. Jak powinny być ułożone sztućce?
a) nóż po prawej, widelec po prawej obok noża, a łyżka po lewej
b) nóż po prawej, łyżka obok prawej strony noża, a widelec po lewej
c) w pojemniku na środku stołu

20. Jeżeli chcemy się napić wody, to
a) po prostu pijemy
b) przed piciem lekko wycieramy usta w serwetkę
c) po piciu wycieramy usta w serwetkę

21. Siedząc przy stole
a) nigdy nie kładziemy łokci na stole, a jedząc jedną ręką (np.pierogi), drugą 
opieramy o kolano
b) nie kładziemy łokci na stole, a gdy jemy jedną ręką, drugą dyskretnie opieramy 
nadgarstkiem o stół
c) ręce trzymamy, jak chcemy, byle nie dotykać sąsiadów
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22. Jeżeli jesteś gościem na przyjęciu, siadasz
a) dopiero na wyraźne zaproszenie gospodarzy
b) natychmiast po wejściu do pomieszczenia, w którym zastawiono stół
c) kiedy poczujesz głód lub nie dasz rady oprzeć się smakołykom

23. Mężczyzna siadający do stołu podczas przyjęcia powinien
a) zadbać przede wszystkim o swoją wygodę
b) zacząć jeść od razu, aby nie wystygło
c) poczekać, aż kobieta usiądzie, może podsunąć jej krzesło

Zadania otwarte

1. Wymień 2 różnice między zachowaniem podczas seansu w kinie i spektaklu w 
teatrze.

2. Jak nie powinno się siedzieć w autobusie? (2 zasady)

3. Jesteś zmuszony skorzystać z cudzego telefonu. Jakich 2 zasad powinieneś
           przestrzegać?

4. Podaj 3 cechy eleganckiego stroju (bez względu na płeć).

5. Podaj 3 zasady, których warto się trzymać, przygotowując dla kogoś prezent.

       6. W jakich 3 sytuacjach na pewno warto powiedzieć „przepraszam”?
 

Na pytania odpowiadała klasa ….........

3


