
Konkurs wiedzy o zasadach dobrego wychowania: „ Savoir – Vivre” 

Klasy I-III 

1. Kto pierwszy powinien powiedzieć: dzień dobry? 

 a) dziecko nauczycielowi  

 b)nauczyciel dziecku  

c) nie ma znaczenia 

2. Kto pierwszy wchodzi do klasy?  

a) uczniowie  

b) nauczyciel  

c) ta osoba, która jest najbliżej drzwi do klasy 

3. Dlaczego nie powinniśmy rozmawiać w trakcie jedzenia? 

 a) ponieważ możemy się oparzyć 

 b) ponieważ możemy się zakrztusić  

4. W jaki sposób uczeń pokazuje nauczycielowi, że chce coś powiedzieć w czasie lekcji? 

 a) wstając 

 b) podnosząc rękę  

c) krzycząc 

5. Kto lub co kończy lekcję? 

 a) dzwonek na przerwę  

b) nauczyciel prowadzący lekcję  

6. Dlaczego uczniowie nie powinni rozmawiać w trakcie lekcji? 

 a) ponieważ przeszkadzają woźnej 

 b) ponieważ przeszkadzają sobie nawzajem  



7. Jeśli kolega lub koleżanka mi w czymś pomogli, to powiem:  

a) fajnie, że mi pomogłeś  

b) dziękuję 

 8. Czy wolno zrobić komuś zdjęcie bez jego zgody? 

 a) nie  

b) tak  

9. Co to są sztućce? 

 a )  garnek, patelnia, rondel  

 b) łyżka, nóż, widelec,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konkurs wiedzy o zasadach dobrego wychowania: „Savoir – Vivre” 

Klasy IV-VIII 

1. Kto mówi „smacznego”? 

 a) osoby, które siedzą przy stole 

 b) osoba, która przygotowała posiłek 

 c) osoba młodsza osobie starszej 

2. Kiedy mówimy: „witaj”?  

a) kiedy przychodzimy do kogoś z wizytą 

 b) kiedy witamy naszego gościa  

c) na początku e-maila 

3. W teatrze podczas trwania przedstawienia nie wolno jeść słodyczy:  

a) prawda 

 b)  fałsz 

 c) fałsz, wolno, ale czyniąc to bardzo cicho  

4. W czasie spożywania posiłku na stole mogą być oparte:  

a) łokcie  

b)  nadgarstki i dłonie  

c) łokcie, nadgarstki i dłonie 

 

5. Czy możemy słuchać głośno muzyki jadąc pociągiem?  

a)  nie 

b)  tak  

c)   tak, ale tylko przez słuchawki  

7. Dlaczego nie wolno hałasować w lesie? 

 a) ponieważ zwierzęta się pochowają i ich nie zobaczymy 



 b) ponieważ zwierzęta boją się hałasu 

 c) ponieważ nie będziemy się słyszeć nawzajem  

6. Przy kim rozpakowujemy otrzymany prezent?  

a) rozpakowujemy kiedy jesteśmy sami  

b) przy osobie, która nas nim obdarowała  

c) obojętnie przy kim  

7. Kto ma prawo do odpoczynku w czasie przerw? 

 a) uczniowie  

b) nauczyciele  

c) uczniowie i nauczyciele  

8. Jeżeli chcemy zwrócić na siebie czyjąś uwagę, to mówimy: 

 a) ej ty 

 b) przepraszam  

c) hej  

9. Codzienny strój ucznia w szkole powinien być:  

a) biało - granatowy lub biało – czarny 

 b) swobodny 

 c) czysty i schludny 

10. Zasada starszeństwa zakłada, że:  

a) jedna z osób jest mądrzejsza 

 b) jedna z osób ma więcej praw  

c) jedna z osób zarabia więcej pieniędzy  

 



11. Co oznacza skrzyżowanie noża i widelca na talerzu? 

a) To oznaka niezadowolenia z niesmacznego posiłku 

b) Chwilowa przerwa w jedzeniu 

c) Ostateczne zakończenie posiłku 

13. Czy wolno napić się w czasie lekcji?  

a) tak 

 b) po otrzymaniu zgody od nauczyciela  

c) nie  

12. Czy powinniśmy rozmawiać podczas spożywania posiłku?  

a) tak, ale tylko na wesołe tematy 

 b) nie, ponieważ posiłek może wystygnąć 

 c)  nie, ponieważ możemy się zakrztusić  

13. W czasie przerwy nauczyciel podchodzi do ucznia, który siedzi na krzesełku. Nauczyciel 

zaczyna rozmowę z uczniem. Co powinien zrobić uczeń? 

a) siedzieć dalej i rozmawiać z nauczycielem  

b)  wstać i rozmawiać z nauczycielem  

c)  unieść głowę i rozmawiać z nauczycielem  

 

14. Kto ma prawo zwrócić uczniowi uwagę dotyczącą jego zachowania na terenie szkoły? 

a)  tylko jego rodzice 

b)  jego rodzice i nauczyciele 

c)  jego rodzice i wszyscy pracownicy szkoły  

 

15. Jesteś w kinie z koleżanką. Spotykasz swoją nauczycielkę. Grzecznie będzie się przywitać 

i porozmawiać na temat filmu. Widzisz, że nie jest zajęta rozmową, więc podchodzisz i 

przedstawiasz obydwie panie jedną drugiej – w jakiej kolejności? 

a) nauczycielkę koleżance 

b) koleżankę nauczycielce 

c) zostawisz koleżankę by poczekała i idziesz się przywitać 



 

 

 


