
Savoir vivre 2016`  - odpowiedzi

1. Do opery powinno się przychodzić:
           a) co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem przedstawienia

2. Widz powinien być najbardziej elegancki w operze.

3. Kto ma pierwszeństwo, kiedy autobus podjedzie na przystanek:
c) wysiadający (wtedy będzie więcej miejsca w środku)

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

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

6.  Kiedy jesteś zmuszony iść ulicą, powinieneś się trzymać:
            b) lewej strony ulicy (dla bezpieczeństwa, powinieneś widzieć nadjeżdżające       
samochody)

7. Kto pierwszy powinien wejść do restauracji:
           b) mężczyzna (dziwne? A jednak – tradycja rodem z westernów – gentleman 
wchodził pierwszy, żeby ustrzec wybrankę przed np.”latającymi butelkami”)

8. Kobieta i mężczyzna schodzą ze schodów. Kto powinien iść pierwszy?
           a) mężczyzna (by asekurować, podtrzymać przy potknięciu czy upadku)

9. Po której stronie mężczyzny powinna chodzić kobieta?
           b) po prawej

10. Kto pierwszy powinien powiedzieć „dzień dobry”, wchodząc do pomieszczenia?
c) zawsze ten, kto wchodzi

11. Krawat wiążemy w ten sposób, by:
a) jego trójkąt był na poziomie paska do spodni

12. Który strój męski ma charakter nieformalny?
b) polo i bermudy (sportowa koszulka z kołnierzykiem, dłuższe szorty)

13.  Który damski strój ma charakter formalny?
a) szmizjerka (sukienka o kroju przypominającym męską koszulę)

14. U kogo można zobaczyć butonierkę?
b) u mężczyzny (Butonierka to przecięcie w klapie marynarki, w które wsuwamy kwiat. 
Nazwa butonierka pochodzi z francuskiego boutonniere (bouton oznacza guzik). 
Marynarki były kiedyś zapinane pod szyją. Wymagały do tego guzika w klapie.)

15. Jakimi słowami przywitasz rozmówcę, odbierając telefon?
            b) tak słucham

16. Kto powinien zakończyć rozmowę telefoniczną?
a) ten, kto zadzwonił



17. O jakiej porze nie wypada do kogoś dzwonić bez ważnego powodu?
a) przed 8:00 i po 21:00

18. Co powinno się robić z telefonem podczas rozmowy z innym?
a) schować go do kieszeni

19. Jak powinny być ułożone sztućce?
b) nóż po prawej, łyżka obok prawej strony noża, a widelec po lewej

20. Jeżeli chcemy się napić wody, to
b) przed piciem lekko wycieramy usta w serwetkę (żeby nie pobrudzić 
szklanki/literatki/kieliszka)

21. Siedząc przy stole
b) nie kładziemy łokci na stole, a gdy jemy jedną ręką, drugą dyskretnie opieramy 
nadgarstkiem o stół

22. Jeżeli jesteś gościem na przyjęciu, siadasz
a) dopiero na wyraźne zaproszenie gospodarzy

23. Mężczyzna siadający do stołu podczas przyjęcia powinien
c) poczekać, aż kobieta usiądzie, może podsunąć jej krzesło

Zadania otwarte (przykładowe odpowiedzi)
Kino a teatr (kino – swobodny strój, możliwość wniesienia napoju i przekąski – nie należy 
mlaskać, szeleścić i brudzić)

teatr  (elegancki strój, zakaz jedzenia i picia, w razie spóźnienia wchodzimy na salę dopiero 
podczas przerwy, zajmujemy swoje miejsce w rzędzie zwróceni przodem do już siedzących,
wyłączamy komórkę) 

Autobus – zajmujemy tylko jedno miejsce, ręce trzymamy przy sobie, ramiona wzdłuż 
ciała, nogi trzymamy nierozkraczone, siedzimy, a nie półleżymy! Ustępujemy miejsca 
osobom starszym...

Cudzy telefon – rozmawiamy możliwie krótko, proponujemy poniesienie kosztów 
rozmowy (zapłatę)

Strój elegancki (klasyczny, uniwersalny, niebudzący dwuznacznych skojarzeń, gustowny, 
dobry gatunkowo, skromny, tradycyjny, odświętny, wizytowy)

Przygotowywanie prezentów – pięknie/ładnie opakowane, usunięta cena, zgodne z 
zainteresowaniami obdarowywanego, nie za drogie!, niekłopotliwe ( np. zwierzę)

Przepraszam – głośne ziewnięcie, niespodziewane kichnięcie, nadepnięcie komuś na nogę, 
wytrącenie komuś czegoś z ręki, zrzucenie komuś czegoś, popchnięcie kogoś, chęć 
wyminięcia kogoś/ w sytuacjach poważniejszych warto spytać, co można dla kogoś zrobić 
w ramach zadośćuczynienia lub samemu zaproponować jakiś miły gest/uczynek/przysługę


