SZKOLNY KONKURS NA MISTRZA „SAVOIR- VIVRE´ U”
1. Na uroczystą kolację zapraszamy gości:
a. co najmniej dwa tygodnie wcześniej
b. trzy dni wcześniej
c. nie później niż na tydzień przed wydarzeniem
d. w przeddzień kolacji
2. Swoja wizytówkę wręczamy:
a. raczej na zakończenie rozmowy
b. mimochodem w trakcie rozmowy
c. tylko kiedy druga strona wręczy nam swoją
d. natychmiast po zapoznaniu
3. Zgodnie z zasadami etykiety pisanie wyłącznie dużymi literami uważa się za:
a. tradycyjną formę rozpoczynania nowego wątku na forum internetowym
b. krzyk
c. dobitne podkreślenie swoich racji
d. przywilej admina bądź moderatora
4. Czy kłaniając się kobiecie mężczyzna powinien zdjąć na krycie głowy?
a. tak, jeśli ma na głowie beret lub sportową czapkę
b. nigdy
c. zawsze, niezależnie od nakrycia głowy
d. tak, jeśli ma na głowie kapelusz lub czapkę z daszkiem
5. Czy siedząca kobieta powinna wstać, podając rękę przy powitaniu?
a. nie, nigdy
b. tak, w każdym przypadku
c. tak, jeśli wita się z osobą nieznajomą
d. tylko jeśli wita się z kimś szczególnie dostojnym lub kobietą dużo od siebie starszą
6. Goście weselni wręczają parze młodej prezenty:
a. na sali weselnej przed biesiadą, ale po powitaniu i pierwszym toaście
b. na zakończenie wesela
c. pod kościołem bądź urzędem
d. po pierwszym tańcu pary młodej
7. Co oznacza skrzyżowanie noża i widelca na talerzu?
a. wezwanie kelnera
b. ostateczne zakończenie jedzenia
c. chwilowe przerwanie jedzenia
d. chęć na dokładkę
8. Nie wypada dzwonić do kogoś:
a. przed dziewiątą raną i po północy
b. przed ósmą rano i po dziesiątej wieczorem
c. przed szóstą rano i po dziewiątej wieczorem
d. przed ósmą rano i po dziewiątej wieczorem
9. Do ciemnoszarego garnituru mężczyzna powinien włożyć:
a. szare buty

b. czarne buty
c. brązowe buty
d. białe buty
10. Siadając przy stole właścicielka dużej torebki:
a. stawia ją na stole obok talerza
b. kładzie ją sobie na kolanach
c. kładzie ją pod krzesłem lub obok krzesła
d. przewiesza przez oparcie krzesła
11. Mężczyzna powinien:
a. zawsze przepuszczać kobietę w drzwiach
b. tylko wtedy, gdy wie, że za tymi drzwiami nie grozi jej żaden dyskomfort
12. Jeśli rozmowa telefoniczna została przerwana z przyczyn technicznych:
a. osoba dzwoniąca telefonuje jeszcze raz
b. tym razem dzwoni osoba, która wcześniej odebrała telefon przed przerwą w rozmowie
c. telefonuje osoba, której wypowiedź została przerwana w momencie awarii
13. Rachunek za posiłek w restauracji płaci
a. osoba zapraszająca
b. osoba zapraszana
c. jest regulowany pół na pół
14. Wytrawne czerwone wino pasuje do wszystkiego:
a. tak
b. nie
15. Honorowego gościa na przyjęciu sadzamy:
a.
b.

c.

po prawej ręce gospodarza
po lewej ręce gospodarza
wszystko jedno po której ręce, byle tyłem do wejścia

16. Dzwoniąc do kogoś w święta i dni wolne od pracy, nie robimy tego:
a. przed godz. 9 rano
b. przed godz. 10 rano
c przed godz. 11 rano
17. co oznacza określenie „wyjść po angielsku”?
a. opuszczenie przyjęcia bez pożegnania się z gospodarzem
b. opuszczenie przyjęcia przed czasem
c. opuszczenie przyjęcia po wcześniejszej kłótni z gospodarzem
18. Co oznacza określenie faux pas
a. złe maniery
b. gafę
c. żart
19. Na zaproszeniu na przyjęcie widnieje napis – „habit”; oznacza on, że masz założyć:
a. czarny garnitur
b. smoking
c. frak
d. strój dowolny
20. Które określenie jest synonimem savoir vivre?
a. bon ton
b. chapeau bas
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