Etiketa
A. Setkají-li se 2 páry, kdo začne první podávat ruku ostatním?

1.
2.
3.
4.
5.

Žena významnějšího páru
Muž významnějšího páru
Žena méně významnějšího páru
Muž méně významnějšího páru
Je to jedno

B. Kolikrát se líbáme na tvář a na jaké tváři začínáme:
U nás
Ve Francii
V jižních zemích
V arabských zemích
C. Snímá žena při polibku na ruku rukavici?
Ano – ne
D. Musí muž políbit na ruku všechny ženy ve společnosti, když políbí jednu?
Ano – ne
E. Kde je nejčestnější místo v autě? Napiš pořadí:
Vepředu vpravo
Vlevo vzadu
Vpravo vzadu
Uprostřed vzadu
F. Dostane-li někdo dar, je slušné ho před dárcem vybalit a pochválit.
Při jaké příležitosti se to nedělá a proč.
G. V jaké zemi se předávají dary oběma rukama?
Má předávání vizitek nějaké pravidlo?

H. Zlatou svatbu slaví manželský pár po 50 letech. Po kolika letech slaví pár:
1.Diamantovou svatbu
2.Dřevěnou svatbu
3.Stříbrnou svatbu
4.Rubínovou svatbu
5.Koženou svatba

CH. Sedí-li dva partnerské páry v restauraci, kde by měl sedět více významný pár:
1. Zády k sálu , aby nebyl rušen chodem restaurace a mohl obdivovat výzdobu zdí, obrazy a tapisérie
2. Zády ke stěně, aby mohl pozorovat dění v restauraci

I. Při zahájení jídla začíná jíst: muž – žena

J. Přípitek začíná: muž- žena
K. Sejde-li se více lidí u stolu a připíjejí si na zdraví, tak je slušné, aby si každý s každým ťuknul.
Ano – ne
L. Co jsou to „kanapky“ a kde se podávají?
M. Kdy odcházíme z recepce?
a.Když si všimneme, že již odešla 1/2 účastníků
b.

2/3 účastníků

c. Zůstáváme ze slušnosti k hostiteli až do konce
N. Jak dlouho by měl trvat přípitek na společenské události , aby posluchači proslov vydrželi a nenudili
se?
a. Je to jedno, záleží na situaci
b. Ideální doba jsou 3 minuty
c. Dokud posluchači poslouchají, tak je třeba je bavit
O. Co je to TUXEDO?

P. Je slušné nabídnout starším osobám a ženám v autobuse místo. Stává se, že oslovená osoba nabízené
místo odmítne. Nastává trapná situace, sedadlo zůstává volné a obě osoby nad ním stojí. Měla by
oslovená osoba přijmout místo bez váhání a usednout i kdyby měla jet jen jednu stanici?
Ano – Ne
Q. Jde- li muž do divadla se svou ženou a s její přítelkyní, komu pomáhá do kabátu jako první.
a. nikomu, ale drží kabáty obou žen a čeká, až se samy oblečou.
b. manželce, její přítelkyni jen kabát podá
c. její přítelkyni a potom manželce
R. Přijdeme -li na recepci později a ostatní již konzumují , podáváme účastníkům, které tam známe,
vždy ruku?
a.Ano, vždy, chceme se s nimi řádně uvítat.
b. Ne a proč? A jak situaci tedy řešíme.

S. Sedíme- li v kavárně a dopijeme-li kávu, co má udělat personál:
a. prázdný šálek okamžitě odnést a tím nás přimět k další konzumaci nebo k odchodu
b. prázdný šálek nechat ležet na místě a nevšímat si nás až do doby, až ho znovu oslovíme
T. Když nastupujeme do autobusu , jde nejdříve: Žena – muž
U. Když vystupujeme z autobusu, jde nejdříve: Žena- muž

