
GIMNAZJUM/LICEUM/TECHNIKUM 

POLECENIE 1. Zaznacz  poprawną odpowiedź/ poprawne odpowiedzi. 
A. Punktualność to unikanie spóźnień. Punktualność to przychodzenie przed czasem. 

B. Punktualność to unikanie spóźnień. Punktualność to przychodzenie do 15 minut po czasie (tzw. kwadrans 

akademicki). 

C. Jeżeli jesteśmy przed czasem, należy poczekać do wyznaczonej godziny. Spóźnianie się jest dopuszczalne 

wtedy, kiedy spotykamy się z przyjaciółmi. 

D. Punktualność to nieprzychodzenie przed czasem. Punktualność to przychodzenie na czas.                                                                                                                             
    

POLECENIE 2. Zaznacz podpunkt/podpunkty z właściwymi (najbardziej fortunnymi) formami 
grzecznościowymi, których używamy w komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. 

A. Bardzo prosimy o zrobienie miejsca osobom niepełnosprawnym.  

Bardzo prosimy o zrobienie miejsca osobom sprawnym inaczej.  

B. Bardzo prosimy o zrobienie miejsca niepełnosprawnym.  

Bardzo prosimy o zrobienie miejsca osobom sprawnym inaczej.  

C. Bardzo prosimy o zrobienie miejsca inwalidom narządu ruchu.  

Bardzo prosimy o zrobienie miejsca niepełnosprawnym.  

D. Bardzo prosimy o zrobienie miejsca osobom niepełnosprawnym.  

Bardzo prosimy o zrobienie miejsca osobom korzystającym z wózków.  
    

POLECENIE 3.  Tata Twojego kolegi jest niewidomy. Jakiego zwrotu użyjesz, żegnając się  z nim? 
A. Do zobaczenia! 

B. Do widzenia panu! 

C. Do widzenia panu, mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy. 

D. Do widzenia panu, mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy. 

 

POLECENIE 4.  Jeżeli podczas rozmowy z osobą niesłyszącą obecny jest tłumacz języka migowego,  
A. należy patrzeć na osobę niesłyszącą i utrzymywać z nią kontakt wzrokowy.  

B. należy patrzeć na tłumacza i utrzymywać z nim kontakt wzrokowy.  

C. należy zwracać się bezpośrednio do osoby niesłyszącej, jeżeli mamy do niej jakieś pytanie. 

D. należy zwracać się bezpośrednio do tłumacza z prośbą, by zadał pytanie osobie niesłyszącej. 
 

POLECENIE 5.  Kolega Bartek, który porusza się na wózku inwalidzkim,  chce zagrać w piłkę nożną. Którą  
z funkcji zaproponowałbyś mu na boisku? 

A. Bartku, będziesz sędzią. 

B. Bartku, będziesz relacjonował mecz. 

C. Bartku, wybierz sobie pozycję, na której chcesz zagrać. 

D. Bartku, będziesz bramkarzem. 
    

POLECENIE 6.  Ofiarodawca prezentu  
A. powinien pomniejszać wartość prezentu, a obdarowany powinien go chwalić i wyrażać radość z jego 

otrzymania. 

B. powinien szczerze powiedzieć, jaka jest wartość prezentu, a obdarowany powinien go chwalić i wyrażać 

radość z jego otrzymania. 

C. powinien pomniejszać wartość prezentu, a obdarowany powinien go chwalić i wyrażać radość z jego 

otrzymania, jeżeli prezent naprawdę mu się podoba. 

D. powinien szczerze powiedzieć, jaka jest wartość prezentu, a obdarowany powinien szczerze wyrazić opinię na 

temat podarku, bo szczerość w życiu jest najważniejsza. 
    

POLECENIE 7.  Kiedy rodzic wchodzi do szkoły, 
A. mówi dzień dobry tylko nauczycielom i dyrekcji, panie woźne natomiast powinny się ukłonić rodzicowi. 

B. mówi dzień dobry nauczycielom, dyrekcji i paniom woźnym, uczniowie natomiast powinni się ukłonić 

rodzicowi - starszy nie powinien kłaniać się młodszemu. 

C. mówi dzień dobry nauczycielom, dyrekcji, paniom woźnym i uczniom.  

D. mówi dzień dobry uczniom.  

 

POLECENIE 8.  W którym podpunkcie właściwie rozszyfrowano skróty na zaproszeniach? 
A. u.s.o.o – prośba o punktualne przybycie; white tie – mężczyzn obowiązują smokingi. 

B. s.t. – dopuszcza się niewielkie spóźnienie; black tie -  – mężczyzn obowiązują fraki. 

C. c.t. – dopuszcza się niewielkie spóźnienie. black tie -  kobiety noszą suknie do kolan. 

D. R.S.V.P. – prośba o potwierdzenie przybycia.  white tie - kobiety noszą suknie wieczorowe. 



 
POLECENIE 9.  Właściwe wyjaśnienie symboliki ułożenia sztućców zawiera podpunkt 

    

 

A.                 B.          C. 
    

    

    

    

A. A. Jeszcze nie skończyłem jedzenia. B. Skończyłem jedzenie. 

B. C. Skończyłem jedzenie. B. Jeszcze będę jadł. 

C. C. Jeszcze będę jadł, proszę o dokładkę. B. Skończyłem jedzenie. 

D. A. Skończyłem jedzenie. B. Jeszcze będę jadł. 
    

POLECENIE 10.  Zaznacz  poprawną odpowiedź/ poprawne odpowiedzi. 
A. Serwetką zasłaniamy tułów, zatykając jej koniec za kołnierz koszuli. 

B. Serwetki używamy po to, by uniknąć plam na spodniach lub spódnicy. 

C. Serwetka służy do ocierania w trakcie posiłku kącików ust, szczególnie w momencie podjęcia rozmowy. 

D. Na zakończenie posiłku serwetkę kładzie się po prawej stronie nakrycia. 
    

POLECENIE 11.  Zaznacz  podpunkt/podpunkty z pożądanymi zachowaniami. 

A. Witając się z osobą, która ma np. amputowaną prawą rękę, delikatnie się kłaniamy. Proponując osobie 

niewidomej pomoc, podajemy rękę i idziemy pół kroku za tą osobą. Rozmawiając z osobą niewidomą, 

unikajmy słów, takich jak: zobaczyć, widzieć, oglądać. 

B. Kiedy dziecko pyta nas (przy osobie, która porusza się na wózku), dlaczego np. ten pan nie chodzi,  

odpowiadamy szczerze, że pan ma chore nogi i nie może chodzić, dlatego porusza się na wózku. Witając się 

 z osobą, która ma np. amputowaną prawą rękę, uściskamy rękę lewą. Rozmawiając z osobą niewidomą, nie 

unikajmy słów, takich jak: zobaczyć, widzieć, oglądać. 

C. Kiedy dziecko pyta nas (przy osobie, która porusza się na wózku), dlaczego np. ten pan nie chodzi,  delikatnie 

zmieńmy temat, a dziecko dyskretnie poinformujmy, że wyjaśnimy mu to w domu. Witając się z osobą, która 

ma np. amputowaną prawą rękę, uściskamy rękę lewą. 

D. Rozmawiając z osobą niewidomą, unikajmy słów, takich jak: zobaczyć, widzieć, oglądać. Proponując osobie 

niewidomej pomoc, podajemy rękę i idziemy pół kroku przed tą osobą. Psa-przewodnika osoby niewidome 

możemy dyskretnie pogłaskać tylko wtedy, gdy leży. 

    

POLECENIE 12.  Zaznacz  podpunkt/podpunkty z pożądanymi zachowaniami. 
A. Kiedy ktoś nas potrąci w tłoku np. autobusowym, mimo wszystko powinniśmy powiedzieć kurtuazyjne 

Przepraszam. W windzie podróżujemy w całkowitym milczeniu, najlepiej z wzrokiem utkwionym w jeden 

punkt. Personel medyczny w szpitalach/hospicjach/ domach opieki społecznej powinien zwracać się 

 do pacjentów per ty lub po prostu babciu/dziadku. Przy wchodzeniu po schodach, uczennica/uczeń 

przepuszcza przodem nauczycielkę/nauczyciela, wyjątkiem jest sytuacja, gdy uczennica/uczeń bardzo się 

spieszy. W trakcie wywiadówek rodziców i nauczycieli obowiązuje bezwzględny zakaz odbierania telefonów, 

z wyjątkiem sytuacji, gdy rodzic jest biznesmenem i musi być w ciągłym kontakcie z klientem. 

B. Kiedy ktoś nas potrąci w tłoku np. autobusowym, to nie my powinniśmy powiedzieć Przepraszam. Wchodząc  

do windy powinniśmy powiedzieć Dzień dobry; wychodząc – Dziękuję, do widzenia (oczywiście tylko wtedy, 

kiedy znamy współpasażerów). Personel medyczny w szpitalach/hospicjach/ domach opieki społecznej 

powinien zwracać się do pacjentów per ty lub babciu/dziadku. Przy wchodzeniu po schodach, 

uczennica/uczeń przepuszcza przodem nauczycielkę/nauczyciela. Kiedy wchodzący po schodach uczeń widzi 

schodzącego nauczyciela, powinien się zatrzymać i przepuścić go, pamiętając o dołączeniu życzliwego 

uśmiechu. 

C. Wchodząc do windy powinniśmy powiedzieć Dzień dobry; wychodząc – Dziękuję, do widzenia (bez względu 

na to, czy znamy współpasażerów). Personel medyczny w szpitalach/hospicjach/ domach opieki społecznej 

powinien zwracać się do pacjentów proszę pani/proszę pana. Kiedy wchodzący po schodach uczeń widzi 

schodzącego nauczyciela, powinien się zatrzymać i przepuścić go, pamiętając o dołączeniu  Dzień dobry 

 i życzliwego uśmiechu.  

D. Wchodząc do windy powinniśmy powiedzieć Dzień dobry; wychodząc – Dziękuję, do widzenia (bez względu 

na to, czy znamy współpasażerów). Przy wchodzeniu po schodach, uczennica/uczeń przepuszcza przodem 

nauczycielkę/nauczyciela, nawet gdy uczeń bardzo się spieszy. W trakcie wywiadówek rodziców i nauczycieli 

obowiązuje bezwzględny zakaz odbierania telefonów. 

 


