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2. FORDULÓ – KÉRDŐÍV
- Csukás István: Itt a kezem, nem disznóláb! –

Kérdés
a)
b)
c)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Milyen összefüggés van a hiúság és az öltözködés között?
a) A hiú ember célszerűen, az alkalomhoz illően öltözködik.
b) A hiú ember rendszerint cifrán öltözködik, felesleges holmikat aggat magára.
c) A hiú ember általában elhanyagoltan öltökzödik.
2. A moziból, színházból nem illik elkésni. Mi a teendőnk, ha mégis elkéstünk?
a) Elnézést kérünk, és megköszönjük, hogy felállnak a többiek. Arccal feléjük fordulva igyekszünk a
helyünkre a sorban.
b) Elnézést kérünk, és megköszönjük, hogy felállnak a többiek. A minket beengedőknek hátat fordítva
igyekszünk befelé a sorban.
c) Megállunk az ajtóban, és onnan nézzük végig az előadást.
3. Hogyan illik viselkedni, ha nem tetszik az előadás?
a) Nemtetszésünknek hangos füttyszóval adunk hangot.
b) Mindenképpen illik tapsolni, akár tetszik az előadás, akár nem.
c) Nem tapsolunk, hanem udvariasan némán maradunk.
4. Illik-e a nevünket kiránduláskor a fák törzsébe vésni vagy sziklafalakra felírni?
a) Igen, mert így örökíthetjük meg emlékünket a természetben.
b) Nem, mert ez egy illetlen, tiszteletlen magatartás a természettel szemben.
c) Igen, mert így fejezhetjük ki a természettel való bensőséges kapcsolatunkat.
5. Mit az, amit kézzel is megfoghatunk étkezéskor?
a) rántott hús
b) csirkecomb
c) pörkölt
6. Hogyan jelezzük, hogy befejeztük az étkezést?
a) A kést és a villát egymás mellé fektetve visszatesszük a tányérunkra.
b) A kést és a villát keresztben helyezzük el a tányérunkon.
c) Felállunk az asztaltól.
7. Mit jelent a tapintat kifejezés?
a) sötétben való tapogatózás
b) a másokat nem sértő hangnem, eljárásmód megtalálására való készség
c) részvét, sajnálat
8. Hogyan illik viselkedni a fiúknak a lányokkal szemben?
a) Lovagiasan, szolgálatkészen.
b) Úgy, mint bárki mással.
c) Nem túl udvariasan, nehogy beképzeltek legyenek.
9. Szerinted szégyen-e, ha egy fiú és egy lány tetszenek egymásnak? Válaszodat indokold röviden!
10. Előfordult-e, hogy téged kicsúfoltak valamiért? A ti osztályotokban szokták-e a gyerekek csúfolni egymást? Ha
igen, vázolj röviden egy ilyen helyzetet!

Válaszaitokat 2016. november 30-ig juttassátok el a Csíki Anyák Egyesületének postacímére (530241
Csíkszereda, Hársfa u. 17.) vagy a Kossuth utcai OTP Bank kapusához (Orange üzlet mellett)Az első két
forduló megoldását egyszerre küldhetitek be.

