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1. Kdo je izrekel besede: »Svoboda je vedno le 

svoboda drugače mislečih«? 

 

a. Vida Tomšič 

b. Emma Goldman 

c. Rosa Luxemburg 

 



2. Poveži poklice z imeni:  

a. Alma Karlin                                     1. partizanka      

b. Lili Novy                                          2. igralka  

c. Slava Klavora                       3. dramatičarka 

d. Ita Rina           4. pesnica 

e. Simona Semenič         5. potopiska 

 



3. Kako se je imenoval prvi slovenski ženski 

časopis? 

 

a. Naša žena 

b. Slovenka 

c. Dokumente der Frauen 



4. Kdo je napisal znanstvenofantastični roman 

Frankenstein? 

 

a. Mary Wollstonecraft 

b. Ursula K. Le Guin 

c. Mary Shelley 

 



5. Naštej tri slovenske literarne junakinje. 

 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 



6. Kdo je leta 2018 prejel nagrado vesna za najboljši 
slovenski celovečerni igrani film? 

 

a. Darko Štante 

b. Maja Weiss 

c. Urša Menart 

 



7. Kaj od naštetega ne drži? 

a) Slovenske učiteljice so morale do leta 1918 pustiti službo, če so se poročile. 

 

b) Slikarka Ivana Kobilca ni smela na likovno akademijo, ker ženskam niso 
dovolili, da skupaj z moškimi proučujejo anatomijo (golo telo). 
 

c) Na vseh osnovnih šolah in gimnazijah, kjer je pouk potekal ločeno po spolih, 
so šele leta 1947 uvedli skupen pouk za učence in učenke. 

 



8. Navedi ime ulice iz tvojega ali bližnjega mesta, 

ki je poimenovana po ženski:  

 

_____________________________ 

 

 



9. Koliko slovenskih občin (vseh je 212) v tem 
mandatu vodijo županje? 

 

a. 106 

b. 16 

c. 22 

 



10. S katero prispodobo označujemo nevidne ovire, 
predsodke in stereotipe, ki ženskam preprečujejo 

napredovanje do višjih in bolje plačanih delovnih mest? 

 

a. Stekleni strop 

b. Snežna kepa 

c. Puščajoča cev 

 



11. Katera teniška igralka je izjavila, da je “teniške 

rekorde lažje premagati kot diskriminacijo in 

seksizem”?  

a. Serena Williams 

b. Maria Šarapova 

c. Naomi Osaka 

 



12. Kateri od navedenih statističnih podatkov ne drži: 

a) Od leta 1947, ko je bila Prešernova nagrada podeljena 
prvič, je bilo skupaj podeljenih 354 nagrad. Od tega je bilo 
nagrajenk le 32 oziroma 9 odstotkov. 
 
b) Med 165 člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
je 12 žensk. 
 
c) Od skupno 64 podeljenih Zoisovih nagrad za vrhunske 
znanstvene dosežke je nagrado prejelo 6 znanstvenic. 



13. Naštej tri prejemnice Nobelove nagrade: 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 



14. Kaj je feminizem? 

a) Politično gibanje za osvoboditev žensk. 

b) Politično gibanje za enakopravnost žensk in moških. 

c) Politično gibanje za enakost vseh ljudi. 

d) Vse našteto. 


