
 

konkurs czytelniczy  

 (wydrukuj i zaznacz właściwe odpowiedzi, lub napisz na osobnej małej kartce numery 

pytań i numery prawidłowych odpowiedzi) 

 
 

 1. Telefonujesz na numer stacjonarny do 

koleżanki Ani. Słuchawkę podnosi jej mama: 

 a) Mówisz: „dzień dobry, chcę rozmawiać 

z Anią…” 

 b) Pytasz: „z kim rozmawiam?” 

i po uzyskaniu odpowiedzi prosisz do 

telefonu Anię  

 c) Witasz się i przedstawiasz, następnie 

prosisz do telefonu Anię 

 2. Kto komu pierwszy podaje rękę? 

 a) Osoba starsza młodszej 

 b) Osoba młodsza starszej 

 c) Mężczyzna kobiecie 

 d) Kobieta mężczyźnie 

 3. Kogo komu należy przedstawić? 

 a) Osobę starszą młodszej 

 b) Osobę młodszą starszej  

 c) Kolegę rodzicom 

 d) Rodziców koleżance 

 e) Chłopca dziewczynie 

 f) Kobietę mężczyźnie  

 g) Osobę samotną parze 

 h) Osobie publicznej (powszechnie znanej) 

osobę mniej znaną  

 4. Kto pierwszy rozpoczyna jedzenie posiłku? 

 a) Najstarszy z gości 

 b) Gospodyni 

 c) Gospodarz 

 5.  Jak kulturalna osoba zachowuje się 

w teatrze? 

 a) Gwiżdże 

 b) Ma włączony telefon 

 c) Jest elegancko ubrana 

 d) W czasie spektaklu pije kawę i zagryza 

popcornem 

 e) Wychodzi z sali dopiero po zasłonięciu 

kurtyny 

 f) Rozmawia szeptem z najbliższym 

sąsiadem 

 6. Sztućce odłożone równolegle do siebie, 

ukośnie na talerzu oznaczają: 

 a) Proszę o dokładkę 

 b) Już skończyłem jedzenie, można sprzątnąć 

nakrycie 

 c) Jeszcze nie skończyłem jedzenia 

 d) Proszę o dopisanie do rachunku 5 zł,  

by je przekazać na cele charytatywne 

 7. Kulturalna rozmowa przez telefon: 

 a) Dzwonimy o dowolnej porze 

 b) Nie dzwonimy między 22.00 a 8.00 

 c) Rozmawiamy dowolnie długo 

 d) Staramy się nie rozmawiać dłużej niż 

20 minut 

 e) Pytamy, czy nasz rozmówca ma w danej 

chwili czas na rozmowę 

 f) Na początku rozmowy przedstawiamy się 

 g) Rozmowę kończy osoba, do której 

dzwonimy 

 h) Nie używamy telefonu w kinie 

 8. Wręczamy kwiaty: 

 a) Opakowane w papier 

 b) Ogonkami do góry 

 c) Kwiatami do góry 

 9. Otrzymany prezent: 

 a) Rozpakowujemy przy gościach 

 b) Rozpakowujemy po wyjściu gości 

 



 10. Kto ma pierwszeństwo w drzwiach? 

 a) Osoba wychodząca 

 b) Osoba wchodząca 

 c) Kobieta 

 d) Osoba młodsza 

 11. Jak wygląda prawidłowy uścisk dłoni: 

 a) Podanie samych końców palców 

 b) Kilkukrotnie potrząśnięcie podaną dłonią 

 c) Bezwładny uścisk („zwiędła” dłoń) 

 d) Zdecydowane podanie całej dłoni 

 e) Wyjątkowo mocny uścisk („łamanie 

kości”) 

 12. W jaki sposób możesz okazać, że nie podobał 

Ci się spektakl teatralny? 

 a) Gwiżdżąc 

 b) Wychodząc z sali w czasie trwania 

spektaklu 

 c) Dyskretnie opuszczając teatr w czasie 

przerwy 

 d) Brakiem oklasków 

 13. Podano do stołu zbyt gorącą zupę: 

 a) Intensywnie mieszasz zupę łyżką, by 

ostygła 

 b) Spokojnie czekasz, aż przestygnie 

 c) Dmuchasz do talerza 

 d) Nabierasz na łyżkę i dmuchasz 

 

 14. Kupując prezent: 

 a) Wybierasz coś, co podoba się Tobie 

 b) Starasz się wybrać coś, co sprawi 

przyjemność osobie obdarowanej 

 c) Starasz się kupić możliwie drogi prezent 

 d) Ładnie go pakujesz 

 e) Usuwasz metkę z ceną 

 15. Idąc na przyjęcie: 

 a) Wypada spóźnić się maksymalnie 5 minut 

 b) Jeżeli przyjęcie zaczyna się od gorącego 

posiłku wypada przyjść bardzo 

punktualnie 

 c) Wypada spóźnić się około pół godziny 

 d) Wypada przyjść 15 minut przed czasem 

 16. Serwetka podana do posiłku 

 a) Używam jej jak chustki do nosa 

 b) Zakładam pod szyją jak śliniak 

 c) Osuszam nią i wycieram usta 

 17. Przy stole: 

 a) Karmimy psa naszych gospodarzy 

 b) Używane sztućce odkładamy obok talerza 

 c) Nie rozmawiamy mając pełne usta  

 d) Nabieramy na talerz tyle jedzenia, ile 

zamierzamy zjeść, upewniając się, że 

wystarczy potrawy dla innych gości 

 e) Jeżeli zostanie nam coś między zębami, 

używamy wykałaczek przy stole  

 

Imię, nazwisko, klasa: 
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