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TEST „WB”



1. Na spotkanie biznesowe mężczyzna może się 

ubrać ?
a. Tylko w garnitur

b. Garnitur lub marynarka + spodnie od garnituru

c. Tylko w marynarkę + spodnie od garnituru 

2. Na spotkanie formalne kobieta może się 

ubrać ?

a.  Marynarka + spodnie lub spódnica

b.  Garnitur  lub  garsonka

c.  Odpowiedź A i B są poprawne



3. Czy krawat można prasować ?

a.  Tak 

b.  Tylko po praniu

c.   Nie 

4.  Spodnie z mankietami …

a.   Wydłużają sylwetkę

b.   Skracają sylwetkę

c.   Nie ma znaczenia



5. Długa spódnica lub sukienka jest strojem ……

a.  tylko na wieczór  
b.  na każde spotkanie biznesowe
c.  nie ma znaczenia

6.  Mankiety męskiej koszuli powinny wystawać z 

rękawów garnituru:

a.   1 – 2 cm

b.   min. 2 cm

c.   nie powinny wystawać



7. Prawidłowa długość krawata to:

a)Czubek sięga za klamrę paska od spodni

b)Czubek krawata znajduje się na 

wysokości klamry paska

c)Czubek krawata nie może dosięgać 

paska 
8. W dress codzie formalnym i biznesowym 

całkowicie niedozwolone jest:

a)Noszenie czerwonego koloru

b)Noszenie odkrytych ramion

c)Noszenie torebki bądź aktówki w kolorze 

innym niż buty



9. Jaki kolor kobiecej bluzki jest odpowiedni 

na spotkanie biznesowe?

a) biały, czarny, granatowy, szary

b) Każdy, byle nie jaskrawy

c) Najlepiej błękitny, ponieważ wzbudza 

zaufanie

10. Jaka biżuteria jest dopuszczalna dla 

mężczyzny na spotkanie biznesowe:

a) Każda

b) Tylko zegarek i obrączka

c) Tylko złota 



WIZERUNEK

? ? ?



BUDOWANIE WIZERUNKU 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE – określają wizerunek 
zewnętrzny

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE – osobowość, umiejętności, 
kompetencje

CZYNNIKI STAŁE – na które nie mamy wpływu
CZYNNIKI ZMIENNE – na które mamy wpływ



TEMPERAMENT

TO CZYNNIK STAŁY, WRODZONY, NA KTÓRY NIE 

MAMY WPŁYWU

JEST JEDNĄ Z CECH OSOBOWOŚCI 

CZŁOWIEKA I WYRAŻA SIĘ W DYNAMICE 

OKREŚLAJĄCEJ ŻYWIOŁOWOŚĆ ORGANIZMU





WIZERUNEK TO: 

 Twój wygląd zewnętrzny – ubiór, fryzura, aparycja, 
makijaż
Twoja osobowość – profil osobowościowy
Twoje umiejętności komunikacyjne – styl 
komunikowania, komunikacja niewerbalna, sposób 
mówienia, intonacja, tembr głosu
Twoje kompetencje – wiedza, umiejętności, 
zajmowane stanowisko
Twoje otoczenie – znajomi, rodzina, spędzanie 
czasu
Twoje zachowanie – etykieta biznesowa, savoir 
vivre



KODY UBIORU

KOD 
FORMALNY

KOD 
BIZNESOWY

KOD 
SWOBODNY



KOD FORMALNY

Styl formalny (klasyczny), jak sama nazwa 

wskazuje, to  ubiór konserwatywny i elegancki, który 

podkreśla profesjonalizm. 

Stosuje się go w środowisku korporacyjnym np.: 

firmie prawniczej, instytucji finansowej. 

Podstawową garderobą dla tego kodu to 

garsonka lub garnitur.



KOD BIZNESOWY

Charakteryzuje go profesjonalna elegancja, pozbawiona 

jednak sztywności.

Garsonka nie jest tu zawsze wymagana. 

Możesz pozwolić sobie na trochę luzu i podkreślenie swojego 

stylu i osobowości. 

- żakiet z kontrastowymi spodniami i bluzką,

- spódnica + sweter lub golf

- garsonka połączona z czymś, co złagodzi jej sztywny 

formalny    charakter np.: T-shirt pod żakietem lub 

charakterystyczna biżuteria.



KOD SWOBODNY

Motto tego stylu: żadne garsonki i żakiety. 

Jednak zbyt krótkie spódnice, odkryte brzuchy, zbyt 

obcisłe rzeczy nawet w stylu swobodnym uznawane są 

za brak profesjonalizmu. 



KODY UBIORU W POSZCZEGÓLNYCH 
SFERACH BIZNESU

REKLAMA

FINANSE

USŁUGI

PRAWO



WIZERUNKOWE FAUX PAS

Odkryte ramiona, zbyt obcisłe stroje, 

głębokie dekolty 



WIZERUNKOWE FAUX PAS

Białe skarpetki do garnituru



WIZERUNKOWE FAUX PAS

Spódnice i spodnie w wersji MINI



WIZERUNKOWE FAUX PAS

Krótki rękaw męskiej koszuli



WIZERUNKOWE FAUX PAS

Przezroczyste lub błyszczące tkaniny, falbany i 

koronki



O dobrym kontakcie decyduje PIERWSZE:

20 sekund

20 słów

20 gestów



WRAŻENIE, JAKIE WYWIERAMY 
JEST:

MOMENTALNE

NIEUNIKNIONE

TRWAŁE

SAMOSPEŁNIAJĄCE SIĘ

NIEŚWIADOME 



PODAWANIE DŁONI 



Zadbaj o swoje maniery…

Jeżeli możesz to witaj się z innymi przez podanie ręki.

Uścisk dłoni korzystnie zmienia relacje między ludźmi. 

Uścisk dłoni jest podpisem człowieka, 

dostarcza o nim dużo informacji. 

Dlatego uścisk dłoni powinien być wyraźny i zdecydowany –

w ten sposób komunikujemy: 

Jesteś w dobrych rękach, bądź spokojny



Uścisk 

Przejęcie kontroli  

Oddanie kontroli

„Męski uścisk dłoni”



Najgorsze uściski dłoni !!!

„śnięta ryba”

„imadło”

„łamacz kości”

uchwyt za palce

Pompka

sztywna ręka

wyrywanie ręki ze stawu



KONTAKT WZROKOWY









Kobiety 

widzą 

więcej … 



POSTAWA CIAŁA



Dziękuję za uwagę


