
W związku z innowacją pedagogiczną wprowadzoną przez Bursę Międzyszkolną Nr 2 w 

Zamościu pt.: „W świecie dobrych manier” zachecamy wszystkich do wspólnej zabawy. 

Rozwiążując quiz spradzisz swoją wiedzę na temat zasad dobrego wychowania. Sprawdzisz jak 

dobrze radzisz sobie ze znajomością manier. Przekonasz się czy potrafisz umiejetnie zachować 

się w różnych niekiety trudnych sytuacjach.  

Odpowiedzi do quizu znajdziesz poniżej.  

Zaczynamy zabawę!!! 

Powodzenia 

 

Mistrz savoir vivre  

 

1.Który z przykładów dotyczących pozdrawiania jest prawidłowy? 

a)młodszy pozdrawia starszego 

b)mężczyzna kobietę 

c)podwładny wita przełożonego 

d)zarówno odp a, b jaki i c są prawidłowe 

 

2. Kto pierwszy mówi dzień dobry, osoba wchodzi do pomieszczenia czy osoby które się w 

pomieszczeniu znajdują? 

a) pierwsze mówią osoby, które się w pomieszczeniu znajdują 

b) pierwsza mówi osoba która wchodzi do pomieszczenia, nawet wtedy gdy jest przełożonym 

 

3. W których z wymienionych sytuacji pozdrawiamy osoby nieznajome? 

a) wchodzimy do restauracji i mówimy dzień dobry 

b) wchodząc do windy mówimy dzień dobry 

c) pojawiając się w poczekalni u lekarza mówimy dzień dobry 

d) w żadnej z tych sytuacji osób nieznajomych nie pozdrawiamy 

e) w każdej z tych sytuacji pozdrawiamy osoby nieznajome 

 

4. Czy będąc w grupie ściskając dłoń możemy ją uścisnąć tylko jednej osobie a resztę 

pominąć? 
a) w grupie należy powitać wszystkich tak samo 

b) w grupie podają sobie rękę tylko ci którzy się znają 

c) w grupie podają sobie rękę tylko mężczyźni 

 

5. Co robi się z pięknie ułożoną serwetką na stole, gdzie ją kładziemy? 

a) wkładamy za kołnierzyk  

b) odkładamy na bok 

c) kładziemy ją na kolanach 

 

 

6. Jeśli kelner przynosi potrawy zamówione przez osoby siedzące z nami przy jednym 

stoliku w różnym czasie to możemy zacząć jeść za nim wszyscy dostaną swoje potrawy 

prawda to czy fałsz? 

a) prawda  

b) fałsz 

 

7. Czy bukiet kwiatów należy wręczać w opakowaniu? 

a) można wręczać kwiaty opakowane w celofan 

b) wręczamy kwiaty zapakowane w papier 



c) opakowanie kwiatów trzeba koniecznie zdjąć 

d) odpowiedzi a i c są prawidłowe 

 

8. Czy to prawda, że kwiaty wręczamy kwiatostanem do góry? 

a) prawda 

b) fałsz 

 

9. Kiedy powinno rozpakowywać się prezent? 

a) przy ofiarodawcach 

b) jak goście pójdą do domu 

 

10. W jakich godzinach nie należy do kogoś dzwonić prywatnie? 

a) miedzy 22.00 a 8.00 rano 

b) w porze posiłków lub np. wiadomości w TV 

c) w porze popołudniowego snu małych dzieci 

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

 

 

11. Czy rękę podajemy 
a) tylko przy powitaniu i pożegnaniu 

b) przy powitaniu, pożegnaniu, podczas składania gratulacji, kondolencji, kiedy się z kimś 

solidaryzujemy albo godzimy 

c) powinniśmy unikać podawania ręki 

 

 

12. Przedstawiając kogoś zawsze należy podać jego imię lub imię i nazwisko. Nigdy nie 

przedstawia się kogoś samym nazwiskiem. To duży nietakt. 

a) prawda 

b) fałsz 

 

13. W cudzym domu siadamy dopiero wtedy, gdy uczyni to gospodarz, albo gdy poprosi nas 

o zajęcie miejsca. 

a) prawda 

b) fałsz 

 

14. Mężczyzna pomaga zdjąć wierzchnią odzież kobiecie. Gdy siada kobieta pomaga jej 

przysunąć krzesło do stołu. 

a) prawda 

b) fałsz 

 

15. Siedzisz podczas przerwy na ławce. Podchodzi do Ciebie nauczyciel, by porozmawiać. 

Należałoby:  
a. wstać,  

b. ustąpić miejsca,  

c. dalej siedzieć.  

 

16. Czy w teatrze można cokolwiek podjadać? 

a) tak 

b) nie 

c) tak, jeśli to coś nie szeleści 



 

17. W teatrze niedozwolone jest rozmawianie, komentowanie tego co się dzieje na scenie, 

komórki się wyłącza, nie robi się zdjęć, nie smsuje prawda to czy fałsz? 

a) prawda 

b) fałsz 

 

18. Jeżeli musisz powiedzieć komuś coś poufnego a obydwoje znajdujecie się w większym 

gronie ludzi to 

a) szepczesz jej na ucho 

b) przepraszasz wszystkich i wychodzicie razem do innego pomieszczenia na chwilę rozmowy 

 

19. Przy drzwiach do klasy (sklepu, toalety) spotykają się dwie osoby - wchodząca i 

wychodząca. Kto ma pierwszeństwo?  

a. Wchodząca.  

b. Wychodząca.  

c. Żadna.  

 

20. Czy można rozmawiać z ustami pełnymi jedzenia?  

a. Tak.  

b. Nie.  

 

21. Podczas zwiedzania muzeum nie wolno  
a. robić notatek,  

b. korzystać z informatora,  

c. dotykać eksponatów,  

d. zadawać pytań przewodnikowi.  

 

22. Szukasz miejsca w kinie. Przechodzisz pomiędzy rzędami  
a. przodem do siedzących,  

b. tyłem do siedzących.  

 

23. Który z poniższych rysunków przedstawia prawidłowe ułożenie sztućców?  
a. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



b.  

 

 
 

24. Które z podanych określeń nie musi pasować do kogoś, kogo nazywamy dżentelmenem?  
a. Jest szarmancki i kulturalny wobec dziewcząt.  

b. Nie używa wulgaryzmów.  

c. Nie kopie pod kimś dołków.  

d. Jest elegancko i bogato ubrany.  

 

25.Czy można założyć koszulę z krótkim rękawem pod marynarkę?  
a. tak  

b. nie  

c. tylko latem  

 

26. Czy można założyć krawat do koszuli z krótkim rękawem?  
a. tak  

b. nie  

c. tylko krawat sportowy  

 

 

27. Kieliszek do wina białego trzymamy za:  
a. nóżkę  

b. czaszę  

c. jeżeli jest mniejszy i lżejszy za nóżkę, a jeżeli duży i cięższy to za czaszę  

 

28. Gdy podczas jedzenia w restauracji upadnie kobiecie na podłogę widelec:  
a. sama go podnosi  

b. podnosi go towarzyszący jej mężczyzna  

c. mężczyzna wzywa kelnera i ten podnosi widelec  

d. obojętne kto go podnosi  

 

 

 

 

 


