
Wychowanie do życia w rodzinie – klasa VII 

II. Temat lekcji: Savoir-vivre, czyli zasady dobrego wychowania. 

Na tej lekcji zapoznamy się z tym, czym jest savoir-vivre (wymawiajaj: sawuar-wiwr), po co 

nam etykieta ( to słowo często jest stosowane zamiennie ze słowem savoir-vivre), następnie 

przećwiczymy temat w praktyce (polecam: test i filmik)  

1. Co znaczy to pojęcie? Przeczytaj definicję oraz przykłady zachowań, które są niewłaściwe. 

 „Savoir vivre” (znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguły grzecznościowe; 

umiejętność postępowania w życiu i radzenie sobie w różnych trudnych sytuacjach), inne 

określenia tego słowa to: (bon-ton, kindersztuba, etykieta). Savoir-vivre to nie moda, to styl 

życia. To coś więcej, niż wiedza o tym, kto komu pierwszy powinien powiedzieć „ dzień 

dobry” i jakim widelcem należy jeść rybę. Nie żyjemy na bezludnej wyspie, tylko z innymi, 

należy brać pod uwagę dobro drugiego człowieka i  nie czynić drugiemu, co i nam niemiłe.  

 Rodzaje etykiety – przykłady zachowań. 

* towarzyska: dotyczy  życia domowego, spotkań z przyjaciółmi.                                

Przykłady: starajmy się wysłuchać  rozmówcę i nie przerywać wypowiedzi innym,                

w pewnych sytuacjach telefon powinien być  wyciszony (rodzinny obiad),  nie wypada 

obrażać naszego rozmówcy-nawet jeśli się nie zgadzamy z tym, o czym mówi. Rada: Zwykle 

stwierdzenie: „Mam inne zdanie na ten temat” okazuje się bardzo pomocne w takiej sytuacji, 

nie naraża nas na konflikt z innymi, niepotrzebny stres.)  

* biznesu: dotyczy zachowania we wszelkich instytucjach, urzędach, także w szkole.  

Przykłady: w szkole nie wypada przyjść w ubraniu nadmiernie odsłaniającym nasze ciało        

( ramiona i brzuch powinny być zakryte), telefon powinien być wyłączony bądź wyciszony    

– w szkole, kinie, teatrze.  

* dyplomatyczny: dotyczy zachowania na najwyższych szczeblach władzy państwowej 

oraz w stosunkach międzynarodowych.  

2.  Na zadanie wypełnij ankietę oraz poświęć chwilkę na obejrzenie krótkiego filmiku z życia 

szkoły. Gorąco polecam ( źródło: You Tube )  Link poniżej:  

https://www.youtube.com/watch?v=Scs0NlrkCY4&t=20s 

ANKIETA: 

Proszę wypełnij ankietę składająca się z 9 zadań na temat savoir-vivre’u, czyli zasad 

poprawnego zachowania w kontaktach społecznych. Przeczytaj zadania i na kartce zapisz 

Twoją odpowiedź, zaznaczając właściwe litery. Czytaj uważnie każde stwierdzenie.  Na 

końcu podaję Ci klucz odpowiedzi. Sprawdź swoją wiedzę w tej ważnej dla wszystkich 

dziedzinie życia. Dobrej zabawy ☺ Ps. W obecnym czasie zaleca się nam izolację, jest to 

sytuacja przejściowa – izolacja się skończy. Przy wyborze stwierdzeń udzielaj odpowiedzi, 

które obowiązywały nas wszystkich sprzed  pandemii. Do takich zasad wrócimy, gdy sytuacja 

w kraju się poprawi – kwestia czasu. ☺  



1. W drzwiach pierwszeństwo mają: 

a)   osoby wychodzące 

b)   osoby wchodzące 

 2. Podczas przywitania najwłaściwszy jest: 

a)   krótki, w miarę energiczny uścisk ręki 

b)   krótki, silny, zdecydowany uścisk ręki 

c)   delikatny, słaby uścisk ręki 

 3. Czy przyjmując gości w domu należy wyłączyć telewizor? 

a)   tak 

b)   nie 

c)   to bez znaczenia 

 4. Czy przy przywitaniu możemy podawać rękę przez stół? 

a)   tak 

b)    nie 

 5. Posiłki, oprócz zup i napojów, podaje się: 

a)   z lewej strony siedzącego 

b)   z prawej strony siedzącego 

c)    przez stół 

 6. Kto komu pierwszy podaje rękę? 

a)   kobieta – mężczyźnie 

b)   młodszy – starszemu 

c)   starszy – młodszemu 

d)   podwładny – przełożonemu 

 7. Przedstawia się zawsze: 

a)   zwierzchnika – podwładnemu 



b)   młodszego – osobie starszej 

c)   chłopcu – dziewczynę 

 8. Kto komu się kłania? 

a)   mężczyzna – kobiecie 

b)   młodszy – starszemu 

c)   stojący – idącemu 

d)   wyprzedzający – wyprzedzanemu 

 9.  W teatrze, wchodząc do właściwego rzędu, w którym znajduje się nasze  miejsce: 

a)  odwracamy się do siedzących w nim osób tyłem, bo przejście w ten sposób jest       

      wygodniejsze 

b)  odwracamy się przodem do siedzących. 

  

 

Odpowiedzi: 1a, 2b, 3a, 4b, 5a, 6ac, 7b, 8abd, 9b, 

( źródło:  Literka.pl autor: Elwira Wolny) 

 


