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Vprašanja

1. »Dovolj imam življenja v svetu, v katerem se ženske obravnava kot nekdanjo,
sedanjo ali bodočo lastnino moških. Nikomur. Ne. Pripadam. Razen sebi. In tudi ti
ne.« Katera zvezdnica je izrekla te besede?
a) Ariana Grande
b) Miley Cyrus
c) Selena Gomez
2. Navedi naslov filma, v katerem nastopata najmanj dve ženski, ki se pogovarjata
o čem drugem kakor o moških.
_____________________________________________
3. Komu je v čarovniških procesih pretila obtožba čarovništva? Možnih je več
odgovorov.
a) Čarovnicam
b) Zdravilkam in prerokovalkam
c) Revnim starkam
d) Vsem ženskam
4. Kdo je na Slovenskem uvedel obvezno osnovno šolstvo, ustavil čarovniške
procese in zaradi lakote kmetom zaukazal sajenje krompirja in sadnega drevja?
a) Cesar Napoleon
b) Cesar Franc Jožef
c) Cesarica Marija Terezija
5. Koliko žensk na dan je bilo leta 2017 na svetu umorjenih s strani partnerja ali
sorodnika?
a) 0
b) 5
c) 137
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6. Kako je posilstvo opredeljeno v veljavnem Kazenskem zakoniku?
a) Posilstvo je vsak spolni odnos, v katerega storilec žrtev prisili tako, da uporabi silo
ali ji zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo (»model prisile«).
b) Posilstvo je vsak spolni odnos, ki mu eden od vpletenih nasprotuje, četudi drugi ne
uporabi prisile (model »ne pomeni ne«).
c) Posilstvo je vsak spolni odnos brez jasne privolitve obeh udeležencev (»model
soglasja« oziroma »ja pomeni ja«).
d) Spolni odnos je posilstvo samo v primeru, če storilec nad žrtvijo uporabi silo pred
začetkom spolnega odnosa.
7. Kolikšen delež mesečne povprečne bruto plače, ki jo v Sloveniji prejemajo
moški danes, prejmejo ženske?
a) 86 %
b) 93 %
c) 99 %
8. Kolikšen delež dopusta za nego in varstvo otroka v Sloveniji izrabijo zaposleni
moški v primerjavi z zaposlenimi ženskami?
a) 10 %
b) 50 %
c) 90 %
9. Kako imenujemo medicinsko sestro moškega spola? Možnih je več odgovorov.
a) medicinski tehnik
b) medicinski brat
c) zdravstveni tehnik
d) medicinska sestra
e) zdravstvenik
10. Naštej tri literarne junakinje z imenom in priimkom:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
11. Kateremu tujemu pisatelju/pisateljici smo v Sloveniji zaradi njegovih/njenih
povezav s Slovenijo postavili spomenik?
a) Jamesu Joycu, ki je nekoč pomotoma izstopil na ljubljanski železniški postaji.
b) Agathi Christie, ki je dobra dva tedna počitnikovala v Bohinju in povedala, da je
»prelep za umor«.
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12. Poveži:
a) Alma Karlin
b) Lili Novy
c) Ljuba Prenner
d) Ita Rina
e) Karla Bulovec Mrak

1) odvetnik_ca
2) igralka
3) kiparka
4) pesnica
5) potopiska

13. Katera od spodnjih trditev je pravilna? Možnih je več odgovorov.
a) Brisalce za vetrobransko steklo je leta 1903 izumila Mary Anderson.
b) Ogrevanje na sončno energijo in neprebojni jopič sta izumili znanstvenici.
c) Igra monopoli je nastala po zamisli Elizabeth Magie, ki je z njo želela opozoriti na
nevarne posledice pohlepa in grabežljivosti.
d) Frekvenčna skakanja v razširjenem spektru (ang. frequency hopping spread
spectrum), vgrajena v prve brezžične komunikacijske tehnologije, sta leta 1942 izumila
igralka Hedy Lamarr in skladatelj George Antheil.
14. Kdo je napisal prvi algoritem za računalniško procesiranje na svetu?
a) Alan Turing
b) Betty Holberton
c) Ada Lovelace
d) Bill Gates
15. Kaj je feminizem? Možnih je več odgovorov.
a) Politično gibanje za osvoboditev žensk.
b) Politično gibanje za enakopravnost žensk in moških.
c) Politično gibanje za enakost vseh ljudi.
d) Vse našteto.
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