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 Vprašanja za kviz

1. Kdaj so si ženske na Slovenskem priborile volilno pravico?
a. 1893
b. 1910
c. 1945
2. Kdo je napisal prvo slovensko kriminalko?
a. Tadej Golob
b. Ljuba Prenner
c. Zofka Kveder
3. Katera od spodaj naštetih oseb je kar dvakrat prejela Nobelovo nagrado?
a. Albert Einstein
b. Marie Curie
c. Rosalind Franklin
4. Katera umetnica je izrekla stavek: "Zahvaljujem se vam za priznanje moje 34-letne
kariere, ki sem jo gradila v luči seksizma, mizoginije in stalnih zlorab."
a. Madonna
b. Meryl Streep
c. Beyoncé
5. Kdo je izrekel stavek: "Če ne morem plesati, to ni moja revolucija!"
a. Rosa Luxemburg
b. Emma Goldman
c. Ida B. Wells
6. Kdo je bil prva civilna oseba, ki je potovala v vesolje?
a. Yuri Gagarin
b. Valentina Tereškova
c. Neil Armstrong
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7. Navedi ime in priimek edine ženske, ki je bila upodobljena na slovenskem tolarju.
8. Navedi ime in priimek ene ženske, ki ima v tvojem mestu postavljen spomenik.
9. Poveži naslove filmov z režiserkami:
a. Matrica
1. Maja Weiss
b. Marjetice
2. Lana Wachowski in Lilly Wachowski
c. Izgubljeno s prevodom
3. Vera Chytilová
d. Varuh meje
4. Sofia Coppola
10. Kolikšen delež povprečne bruto plače, ki jo v Sloveniji prejemajo moški danes, za
enako delo prejme ženska?
a. 86 %
b. 94 %
c. 99 %
11. Kaj danes najbolj ogroža zdravje žensk po vsem svetu?
a. Nasilje v družini
b. AIDS
c. Kajenje
12. Prva skupina bork za ženske pravice v evropski zgodovini se je imenovala:
a. Sufražetke
b. Feministke
c. Amazonke
d. Partizanke
13. Kdo je feminist ali feministka?
a. Oseba, ki verjame, da so moški vredni več kot ženske.
b. Oseba, ki verjame, da so ženske vredne več kot moški.
c. Oseba, ki verjame, da bi ženske in moški morali biti obravnavani enakovredno, pa niso.
d. Ženska.
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